Hola amigues i amics,
Com alguns de vosaltres sabeu aquest estiu he estat a
Senegal, un viatge inoblidable, a un país que no té res.
Malgrat les grans mancances que pateixen la seva gent
és meravellosa, hospitalària, feliç...

Jo, no som en Bill Gates i per tant, sola no tinc mitjans
per materialitzar cap tipus d’ajuda, no puc aportar ni un
sol gram de sorra, però pens que amb l’ajuda de tots
vosaltres podrem fer una important aportació a un petit
poblat: Poste de Sante de Missirah

En aquest poblat per sort, el seus habitants, tenen un
“centre de salut”, dic tenen, per què a molts de llocs no
disposen ni tan sols de quatre parets.

Quan vaig estar parlant amb l’infermer i el “jefe” del
poblat em digueren que les seves necessitats en quant a
sanitat són de medicaments. Necessiten, antibiòtics

(amoxicilina ), antiinflamatoris, analgèsics, medicament
per la malària,
Desinfectants (iode), gases estèrils, guants estèrils,
roba de llit, mosquiteres... bé i tot el que pugueu pensar.
Què podem fer? Es podria organitzar una campanya de
recollida de medicaments. Vos demanareu... Què i com
arribarà tot el que es pugui recollir? Jo, personalment
dia 3 d’agost m’enduré i entregaré els medicaments
directament al poblat, a més, estaré els meus 24 dies de
vacances amb tots ells i col·laboraré , perquè pintin el
centre, facin una neteja a fons, arreglin la sala
d’urgències , arreglin la maternitat.

També el mes de febrer hi ha un amic Senegalès
(Madiop) que s’en va amb “Dentistas Sobre Ruedas” al
Senegal i tota aquesta gent va en camions i m’han ofert
un lloc per a posar tot el que es pugui recollir fins el mes
de febrer, ho deixaran a un magatzem de confiança a

Dakar i el dia que jo arribi aniré a cercar-ho. Per dur-ho
cap el poblat.
Bé, no sé què trobareu d’aquesta iniciativa, l’únic que vos
puc dir, és que el que vos deman ho necessiten.
Si teniu cap idea, suggerència, aportació, ja sabeu,
urgentment me l’envieu, estic oberta a tot tipus
d’aportacions. Ah!!! No es tracta de recaptar doblers.
Bel Mestre
belmestre@gmail.com

Ah!!
Medicaments no caducats i que lis falti com a mínim 2
anys per caducar. Per descomptat que siguin genèrics,
són més barats.
Salut.
Bel

