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ÁFRICA/TOGO - Quatro novos poços para fornecer água potável e irrigar a
terra durante os períodos de seca
Kong (Agência Fides) - Na cidade de Kong, no Togo, com a ajuda de missionários e camponeses, foram
construídos em 4 novos poços para fornecer água potável aos habitantes e para irrigar a terra em épocas de seca.
Foi possível realizar este projeto através dos esforços do missionário salesiano Pe. Antonio Gutiérrez e a
disponibilidade dos camponeses do local. Juntos a cinco diferentes grupos de pessoas que pediram a construção de
poços, o missionário visitou os lugares onde eles queriam construí-los. Não foi possível a realização de apenas um
deles, porque o grupo pedia um poço para extrair água potável perto das casas; mas este tipo de poços necessita de
características particulares que requerem várias semanas de trabalho, que os agricultores não podem pagar, pois
correm o risco de perder a colheita. "Quando me dei conta da sua disponibilidade, conta o missionário num
comunicado difundido pela Agência Ans, eu mesmo disse a eles que tínhamos uma semana de tempo. Na
terça-feira à tarde se reuniram e na quarta-feira iniciaram a trabalhar em quatro pontos diferentes, muito distantes
uns dos outros: na quinta-feira já havia dois poços para irrigação, de onde a água saia, enquanto os outros 2
surgiram na sexta-feira". "Penso que é uma experiência muito gratificante para eles ver a eficácia de um trabalho
bem organizado e para mim é uma grande alegria ver que este ano escavamos 24 poços na estação seca. Isto
também determina que as mulheres têm acesso mais fácil à água e podem cultivar hortas perto de casa na estação
da seca", concluiu o missionário salesiano. (AP) (21/6/2011 Agência Fides)
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