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EUROPA/ITÁLIA - HARAMBEE 2002, O PROJETO PARA A ÁFRICA QUE
NASCEU POR OCASIÃO DA CANONIZAÇÃO DE SÃO JOSEMARIA ESCRIVÁ,
FINANCIARÁ 18 PROJETOS EDUCATIVOS NA REGIÃO SUB SAARIANA.
Roma (Agência Fides) &#8211; Das 122 propostas de projetos educativos provenientes de 20 países, enviados às
secretaria do Harambee 2002 (programa de solidariedade que nasceu por ocasião da canonização do fundador do
Opus Dei, São Josemaria Escrivá), foram escolhidos 18. O anúncio foi feito em concomitância à primeira festa
litúrgica de São Josemaria Escrivá, em 26 de Junho. Os fundos arrecadados graças à doação dos participantes da
canonização em Roma e de muitas outras pessoas ( cerca de 700.000 euros), financiarão 18 projetos educativos
propostos por organizaçôes de 13 países africanos da região sub- Saariana.
Os projetos escolhidos pelo Harambee 2002 (palavras que significa todos juntos em língua kiswahili), todos
centrados na educação, respondem às diversas exigências que emergem dos diferentes contextos africanos. Assim,
a diocese de Fort Portal, em Uganda, terá a possibilidade de melhorar e ampliar uma escola secundária,
pavimentando as salas, munindo-as de portas e janelas, adquirindo bancos e cadeiras, organizando uma biblioteca
para os estudantes. Em Serra Leoa, o financiamento concedido à Family Home Movement, em Freetown,
permitirá a continuidade das atividades de reintegração social e educativa de ex-crianças soldados da guerra civil,
que durou 11 anos. Pelo menos 218 jovens, entre 6 e 18 anos, poderão freqüentar a escola primária, média e
superior e participarão de um programa de reintegração social gradual . Entre outros programas selecionados,
estão um programa de formação de base para jovens em Ruhengeri (Ruanda) e um outro de criação de porcos em
favor das famílias que acolhem crianças que a guerra e os genocídios fizeram órfãos, também em Ruanda, na
província de Cyangugu.
Do apoio a estudantes universitários de Johannesburg, à criação de 4 pequenas escolas de formação profissional
para jovens após a escola elementar em Moçambique e o melhoramento do acesso de água potável em escolas, o
fundo Harambee 2002 colaborará também com projetos promovidos por instituições sociais e educativas em
Burkina Faso, Costa de Marfim, Sudão, Quênia, Camarões e Guiné Bissau. A lista completa pode ser encontrada
no site www.harambee2002.org. Os organizadores de Harambee 2002 anunciam que, além de um outro concurso
para projetos educativos na África (2004), está no programa um Prêmio internacional de comunicação para uma
reportagem audiovisiva sobre a África e um Congresso Internacional sobre o Tema &#8220;Comunicar a
África&#8221; para o ano de 2004.
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