Benvolguts amics,
Arriba Nadal i la fi de l’any 2013 i ens posem en contacte amb tots els que heu col·laborat amb
ACTMON per continuar els programes de salut i d’educació a Haití i a Uganda.
Gràcies als socis i als donants hem mantingut totes les activitats programades. En aquests
moments de problemes econòmics en tots els àmbits i de fortes retallades de les institucions
que es dediquen a la cooperació, això és important. Moltes organitzacions no governamentals
(ONG) han hagut de reduir les seves activitats de forma significativa, i algunes fins i tot han
tancat. ACTMON s’ha mantingut perquè no rep finançament de cap govern ni de cap institució
oficial. TOT EL QUE S’HI FA ÉS GRÀCIES A VOSALTRES: TOT!
Haití. Hem continuat finançant el Programa de la Tuberculosi i del VIH/Sida de l’hospital Saint
Damien, el centre pediàtric més important de la capital, Port-au-Prince. Cal tenir en compte
que aquest hospital ha vist enguany el seu finançament (principalment de fons de l’estranger)
fortament reduït i que, a més, va quedar molt afectat per l’epidèmia de còlera que va causar
més de 7.000 morts en el país. ACTMON hi ha mantingut el seu compromís i gràcies a aquest
Programa no sols es diagnostiquen, es tracten i es curen els nens malalts de tuberculosi (a
vegades infectats també pel VIH) sinó que es duu a terme una recerca activa de les fonts
d’infecció, examinant les seves famílies i els possibles contactes.

Un nen en tractament per tuberculosi i VIH a l’hospital Saint Damien
L’hospital Albert Schweitzer (HAS) a Deschapelles —una àrea rural on va començar l’epidèmia
del còlera— va sol·licitar a ACTMON que tornés a finançar el seu Programa de Control de la
Tuberculosi. Aquest Programa va ser l’origen d’ACTMON l’any 1993 però, després de més de
15 anys, havíem deixat de fer-ho, ja que altres ONG de la mateixa regió, després del
terratrèmol de 2010, duien a terme activitats semblants i no volíem duplicacions. No obstant
això, els malalts amb tuberculosi continuen arribant a l’HAS i s’ha vist la necessitat de mantenir
una estructura tècnica i clínica per diagnosticar-los i iniciar-ne el tractament abans de ser
enviats a altres centres. Mitjançant la Fundació Elsa Peretti hem pogut reiniciar la nostra
col·laboració amb l’HAS i el seu Programa.

Una noia a Deschapelles diagnosticada de tuberculosi, tractada durant dos mesos a l’HAS
i a punt d’anar a un altre centre per acabar el seu règim terapèutic de sis mesos

Uganda. La col·laboració amb l’escola rural d’Uganda ha continuat malgrat la mort sobtada del
seu director, Fred Baire. Això va originar problemes importants ja que ell era l’enllaç
permanent amb ACTMON. El nomenament de l’antic subdirector, Max Mukisa, com a nou
director, ha resolt aquest problema. A més de l’acabament de les obres d’infraestructura ja
iniciades (latrines, cuina, dipòsits d’aigua, renovació de les aules), s’ha començat la construcció
d’una biblioteca (finançada en part pel govern). Gràcies a la Fundació Creatia hem continuat
proveint de dinar els prop de 500 estudiants de l’escola. Per mitjà d’ACTMON 18 alumnes
estan promoguts per diferents donants i això permet que puguin continuar els seus estudis en
règim d’internat o a les escoles professionals. Volem assenyalar que alguns exalumnes ja
treballen i guanyen un sou.

Repartiment de l’àpat del migdia a la Hillside Secondary School a Lugolele, Uganda

Cal afegir que des de fa alguns anys diverses famílies patrocinen la manutenció i l’educació de
12 nens a l’orfenat Saint Moses Children’s Center, a la ciutat de Jinja, Uganda.
Amb la col·laboració de tots vosaltres participem en la curació dels malalts a Haití i s’eduquen
uns nens a Uganda, i així aconseguim un futur millor per a ells i per a les seves famílies. És un
bon regal que ens fem tots! Moltes gràcies.
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