
CC ONG TERRASSA POR AFRICA-ACTIVITAT 2019

CC ONG Terrassa por Africa neix amb l’objectiu de millorar les condicions dels nens i
joves de Toucar i  Ndokh dos llogarets a la Regió de Fatik, a uns 150 Kms de Dakar
(Senegal).

                                 



CAMPANYES A FAVOR DE TOUCAR

“Una sonrisa en Toucar” Projecte sanitari i bucodental a Toucar

                           

                                 

En primer  lloc,  y  aprofitant  el  voluntariat  al  dispensari  de  Toucar  d’una companya
estudiant de medicina, vam iniciar a Terrassa una Campanya de recollida de material
d’higiene i salut bucodental. 

Durant la campanya es van recollir mes de 400 kits dentals gràcies a la col·laboració
d’empreses privades i  persones anònimes, i  van ser repartits entre els alumnes de
l’escola de Primària de Toucar. Es van realitzar diversos tallers d’higiene bucodental
explicant  la  importància d’aquest hàbit  i  amb l’objectiu  d’implantar  aquest  costum
entre els més petits.

També es van realitzar tallers d’higiene bàsics com ara l’hàbit de rentar-se les mans
amb aigua i sabó abans i després de menjar. Aquestes feines no sols van servir per als



objectius  plantejats  si  no  que  a  més,  es  van  aprofitar  per  a  treballar  l’orde  i  la
disciplina, a més de la cooperació entre els alumnes més petits i els de major edat

CAMPANYES A FAVOR DE NDOKH

“Sandalias para Ndokh” Campanya solidaria de recollida de fons per a proporcionar
sandàlies als nens i joves de Ndokh

                              

Durant un dels nostres viatges a Ndokh vam detectar que la majoria de nens i joves del
poble no tenien calçat. Això provocava que en moltes ocasions es fessin ferides en
punxar-se  o  tallar-se  amb els  branquillons  que  hi  ha  escampats  pels  voltants  dels
camps de mill,  fet que en numerables ocasions i  per falta d’assistència mèdica,  els
provocaven infeccions de diversa consideració 

Durant un any vam organitzar una recollida de fons amb l’objectiu de viatjar de nou a
Ndokh i proporcionar-los sandàlies de goma lligades.



Vam organitzar tota mena d’esdeveniments per donar a conèixer la problemàtica i per
aconseguir donatius per la compra de les sandàlies:

- Concerts solidaris, on vam poder parlar de la tasca que fa CC Ong tant a l’Africa
com a d’altres països, a més de presentar la nostra Campanya de sandàlies

- Mercats solidaris, venent roba i objectes donats per persones del nostre entorn

- Confecció i venda de bijuteria artesana

Tots els diners recaptats es van invertir en comprar a Dakar d’un munt de parells de
sandàlies que es van repartir entre als nens i joves de Ndokh.


