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Què és Makamaru
L’agost del 2005, un grup de persones de diferents racons de l’Estat espanyol vam
coincidir, de manera totalment casual, en un viatge a Gàmbia. El que inicialment va ser
un grup de companys de viatge units per l’atzar, es va anar convertint, al llarg de nou
dies, en un grup d’amics amb molts punts de vista en comú: què entenem per Àfrica,
què significa per a nosaltres el concepte de solidaritat, per què pensem que l’educació
és la base de la qualitat de vida i de la llibertat per a poder triar el futur.
Gràcies al nostre guia, Pepe (www.pepeelguiadegambia.com) vam poder conèixer, a
més, una Gàmbia diferent, molt diferent a aquella que s’ofereix al turisme
convencional. Una Gàmbia amb nens i nenes desitjosos d’estudiar, amb joves amb
ganes de canviar la inèrcia de les seves vides; famílies disposades a recolzar els seus
fills amb possibilitats que ells no van tenir... però, també, amb escoles sense mestres,
motxilles sense llibres, hospitals desbordats, etc.
El nostre sentiment de deute i de gratitud davant d’un país que ens havia permès de
conèixer una altra manera de viure, repassar les nostres pròpies vides i valors i trobar
un veritable grup d’amics es va transformà, poc a poc, en una petita associació pel
desenvolupament que atorga beques educatives per a nens i nenes gambians. Un
petit projecte que ha anat creixent amb el pas del temps.
Actualment, en tot l’Estat Espanyol hi ha més de 15. 000 organitzacions no
governamentals, la majoria de les quals són ONG de desenvolupament. Makamaru no
va néixer amb la vocació de convertir-se en una ONGD més. El nostre interès era i és,
senzillament, treballar per a l’educació de nens i joves que poguéssim assumir amb els
escassos recursos personals i econòmics. Tanmateix, per poder actuar d’acord amb
la legalitat i per tal de poder comptar amb la col·laboració desinteressada d’algunes
empreses (companyies aèries de distribució, proveïdors, etc.), van decidir constituirnos com a Associació de cooperació internacional. A nivell jurídic, estem enregistrats
en el Registre d’Associacions de Catalunya.
Però el “valor afegit” de la nostra organització, no obstant, no rau en l’origen o en el
treball. El que realment ens diferencia d’altres ONG és que no pretenem abraçar més
objectius del que realment podem portar a terme. Makamaru es compromet amb
l’educació dels nens i joves a qui realment pot sufragar TOT el seu cicle formatiu,
tenint en compte tant la durada d’aquest i el cost econòmic que pot suposar. Volem
acompanyat tots els nois i noies que puguem en la carrera de fons que és aconseguir
culminar els estudis que els permetrà desenvolupar-se com a persones i com a
professionals en un futur. A Makamaru prioritzem anar creixent mica en mica,
assegurant, en tot moment, que els projectes que endeguem podran dur-se a terme
amb èxit.
El nostre objectiu social primer és, per tant, la realització del dret a l’educació i
escolarització del nois i noies de Gàmbia a través de concessions de beques
educatives. Bequem només nois i noies a qui puguem comprometre’s d’assumir amb
seguretat tot el cicle educatiu. És a dir, tenim menys beques que altres organitzacions
similars, però el nostre compromís és cobrir el cicle educatiu íntegrament. Per

aconseguir aquesta fita, tanmateix, hem de garantir-los també el material necessari per
a la seva escolarització, una alimentació adequada i suficient, un estat de salut idoni...
És per això que, juntament amb les beques educatives, realitzem campanyes de
repartiment d’arròs, recollida de material escolar, donació de medicaments, etc. (veure
Com). En la nostra tasca, atenem de manera especial a l’enfocament de gènere,
intentant estar sempre alerta de les especials circumstàncies de les nenes i les noies
amb què treballem. Un exemple en seria el fet d’estar obligades a contraure matrimoni
precoç en el cas de no cursar cap mena d’estudi, cosa que intentem evitar amb
l’escolarització de noies ja en edat propera a 14-15 anys.
En l’àmbit logístic, en els estatuts es descriuen càrrecs que, a nivell nominal, cadascun
de nosaltres ocupem.
Malgrat això, emperò, totes les decisions es prenen
democràticament, essent votades, argumentades i debatudes per tots els seus
membres.
Cada any realitzem viatges per a
comprovar sobre el terreny els
avenços dels projectes i saber, de
primera mà, les modificacions que
convé dur ta terme, les noves
necessitats que es detectin, etc.
Durant el mes de Febrer de cada any
ens desplacem a la zona per
comprovar de primera mà el correcte
desenvolupament
dels
nostres
projectes. I també normalment es
realitza un segon viatge als vols de
Octubre. Així mateix, hem creat un lloc de treball a Serrekunda per tal que una
persona gambiana ens ajudi en aquesta tasca de control i revisió de les diferents
actuacions. També intentem cada any ampliar en número, en la mesura de les nostres
possibilitats, el número de nens becats. En aquest darrer viatge, febrer 2010, van
adjudicar tres beques més, a nens en risc d’exclusió social, un orfe i una nena que ja
estava a punt de casar-se. Amb ells ja són 25 els nois i noies gambians i de rebot les
seves famílies, que formen part del projecte educatiu de Beques Makamaru.
El 2010, els projectes més immediats són trobar finançament per completar
l’equipament de la segona aula de l’escola de Jurunku, la Makamaru Nursery School,
així com trobar finançament fer el terra de l’escola i la tanca, l’ abastament d’aigua
potable, el uniformes dels nens i un curs d’estiu pels professors a Banjul.
Per descomptat seguir finançant els estudis a tots els joves que ja tenim becats
actualment, que ara són 25 joves de diferents localitats gambianes, repartint arròs i
material escolar a les diferents famílies i localitats, així com atendre les necessitats
urgents que puguin sorgir ( medicaments, tractaments sanitaris, ajut econòmic
puntual,etc).
Al 2010, més enllà de les beques escolars, s’han repartit ja més de 6 tones d’arròs a
tres àrees d’actuació diferents: una a la zona urbana de NemaKunda, un barri marginal
de Serrekunda, la ciutat més densament poblada de Gambia, una altra a Kergal.lo i un
altra a Jurunku, ambdues localitats a l’altra banda de riu,a la Gambia més rural.

També s’ha reconstruït el teulat de la Nursery Makamaru School de Jurunku que va
quedar destruït per les darreres pluges.
Hem portat en nom de l’ong amiga MensajerosXGambia més de 300 kl de
medicaments pel Dispensari de Buinadou.
Hem comprat el material elèctric per possibilitar el començament d’un negoci
lampisteria per d’un jove gambià.

de

Hem adquirit el compromís d’un sac d’arròs de 50kg mensual per la família més pobre
de la localitat de Kergal.lo, un vídua amb 6 fills.
Hem portat tot el mobiliari, taules i cadires, de la nursery, més el amterial escolar i
pedagògic.

Què no és Makamaru:
Makamaru no és
Una gran ONGD. Darrere de Makamaru hi ha onze persones que aportem a
l’organització els nostres coneixements en diferents àmbits: assessoria jurídica, a la
tresoreria, comunicació, fusteria, cooperació, disseny gràfic, assessorament
pedagògic, etc.

Makamaru no és
Una organització de molts projectes. Només ens comprometem amb el treball que
volem dur a terme realment i de manera eficaç. Volem que els nostres projectes
serveixin per a millorar la qualitat de vida de molt joves de Gàmbia, per a millorar, en
definitiva, la qualitat de vida de les famílies d’aquest petit país africà. És per aquest
motiu que només abracem els projectes que puguem sostenir tant a nivell de recursos
humans com econòmics.

Makamaru no és
impositora. Escoltem els beneficiaris dels projectes per tal de detectar les necessitats
reals i poder trobar així, la manera de satisfer-les d’acord amb els seus costums,
tradició, cultura, etc.

Makamaru no és
l’embrió d’una gran organització. Funcionem perquè creem que els nostres projectes
són necessaris, no pas perquè aspirem a convertir-nos en una gran ONG de
professionals de la cooperació.

Makamaru no és

Burocràtica. Decidim cada pas que donem de manera democràtica, analitzant els pros
i els contres, sense debats estèrils ni inviables.

Makamaru no és
Un ens aïllat. Col·laborem amb les organitzacions i institucions que treballen també
sobre el terrenys per intentar fer treball en comú de la manera més sòlida possible,
rendibilitzant esforços, idees, projectes i força.

Per què?
El dret a l’educació suposa que l’ensenyament primari ha de ser gratuït per a tots. És
un dret humà de segona generació, el que significa que no està inclòs de manera
concreta i explícita en la Declaració Universal de Drets Humans, més centrada en els
drets civils i polítics d’acord amb el moment històric en què es va formular després de
la II Guerra Mundial.
Aquest dret està contemplat principalment en el Pacte Internacional de Drets
Econòmics, socials i culturals de les Nacions Unides, ratificat per una gran majoria de
països del món, que en l’article 13, reconeix el dret de tota persona a l’educació: “
L’educació ha d’orientar-se cap al ple desenvolupament de la personalitat humana i
cap al sentit de la seva dignitat, i ha de enfortir el respecte pels drets humans i per les
llibertats fonamentals. L’educació ha de capacitat totes les persones per a participar de
manera eficaç en una societat lliure, afavorir la comprensió, la tolerància i l’amistat
entre totes les nacions i entre tots els grups racials, ètnics o religiosos, i promoure les
activitats de les Nacions Unides en pro del manteniment de la pau.
L’ensenyament primari ha de ser obligatori i assequible per a tothom i gratuïtament.
L’ensenyament secundari, en les diferents formes, fins i tot la tècnica i la professional,
ha de ser generalitzada i fer-se, també, assequible i gratuïta. L’ensenyament superior
ha de ser igualment accessible a tots, segons les capacitats de cadascun, amb els
mitjans que siguin apropiats, i en particular per la implantació progressiva cap a un
ensenyament gratuït.
Per tant, ha de fomentar-se o intensificar-se, en la mesura que sigui possible,
l’educació fonamental per a aquelles persones que no hagin rebut o acabat el cicle
complet d’instrucció primària.
Ha d’haver-hi una progressió activa del
desenvolupament del sistema escolar en tots el cicle educatius, implantar un sistema
adequat de beques i millorar contínuament les condicions materials del cos docent”.
Així mateix, en els ja coneguts Objectius de Mil·leni, les fites per acabar amb la fam
i la misèria en 2015 a què es van comprometre els caps d’Estat i de Govern de
189 països de la comunitat internacionals, se situa com a Objectiu 2.
“Aconseguir l’educació primària universal”.

Aquest pèrdua de potencial no només afecta els nens i nenes. L’educació,
especialment de les nenes, amaga beneficis socials i econòmics per a tota la societat.
Les dones que han rebut educació tenen accés a més oportunitats econòmiques i
participen més activament en la vida pública. Quan són mares tendeixen a tenir menys
fills, però més sans, i que tindran més probabilitats d’assistir a l’escola. Tots aquests
beneficis són crítics per a trencar el cercle viciós de la pobresa.
Cinc regions se estan acostat al 100% de matriculació en l’educació primària. Per a
aconseguir aquest objectiu serà necessari intensificar en gran mesura els esforços en
aquest sentit en l’Àfrica subshariana, Àsia meridional i Oceania. En aquestes regions,
com en la resta del món, l’augment de la matriculació haurà d’anar acompanyat
d’activitats per a aconseguir que cap nen (especialment els més desafavorits)
abandonar l’escola i que tots rebin una educació de qualitat.

Makamaru treballa en la cooperació al desenvolupament amb aquest enfocament de
drets. Per a l’organització, poder escollir en llibertat els estudis de cada nen o jove
vulgui realitzar, és poder escollir el seu futur. Una elecció que, en ser un dret, ha de
pertànyer-nos
pel sol fet de ser persones. Com ja hem comentat anteriorment,
Makamaru posa especial èmfasi en l’afavoriment del gènere femení.
Actualment la major part del nostres becats són noies i nenes gambianes, la qual cosa
no treu de que ens sentim també molt orgullosos dels nostres nois, que han resultat
ser uns brillants estudiants. Malgrat això queda molta feina a fer. Queden encara molts
nens sense accés a l’educació per falta de mitjans econòmics.

com i on?
Sistema de beques:
L’índex d’analfabetisme és molt elevat en Gàmbia. I, de manera especial en les nenes
i les dones. El 2000, el 70% de les gambianes més grans de quinze anys eren
analfabetes, segons la Guia del Món. A Makamaru treballem a base de beques
educatives que ens permeten subvencionar l’educació de cada nen o nena de manera
continuada tot el procés educatiu. És a dir: no aconseguim només fons econòmics per
a un any vista o una temporada. Quan bequem un alumne/a ens comprometem amb
ell/a a subvencionar tot el seu procés educatiu, des del principi fins al final.
Tots aquests estudis són personalitzats, adaptats a les necessitats, capacitats i
preferències de l’alumnat, ja siguin estudis regulats i oficials (Universitat, FP) o
informals (formació en agricultura, paleta, lampisteria, etc.) Si per qualsevol
circumstància, els estudis no es poden continuar o els resultats no són els esperats,
s’analitza cada cas, personalment, per tal d’intentar trobar la millor solució tant per a
l’alumne/a com per a l’ organització. En aquest moment tenim 4 estudiants que saben
que aniran a la Universitat a Gàmbia, a les branques de medecina i econòmiques,
respectivament, per ells pensar en el seu futur ja és possible.

“…Ahora todos ellos saben que tienen un futuro, en Gambia o fuera, pero ninguno tiene la más
mínima duda de ello, y eso hace especialmente gratificante lo que Makamaru hace por ellos.
Los encontré muy muy ilusionados y motivados. El que más me impresionó fue Edi, es una
persona que ama estudiar por encima de todo y lo hace en unas condiciones para flipar:
duerme tres horas diarias, a las 6 se levanta para hacer 10km para ir a su escuela, de la que
dice orgulloso es la mejor del país, y al terminar 10 km más, y a estudiar en el suelo a la luz de
una vela. Los libros son compartidos porque no hay; son de segunda mano de Inglaterra y los
comparte con otros estudiantes. Ese día tenía dos del cuerpo humano y nos los estuvo
explicando con gran pasión. La verdad es que la bici la necesita. En su habitación necesita una
mesa y algún sistema de alumbrado, se está dejando la espalda y la vista. Sin embargo él lo
único que esta es agradecido y feliz, no me ha pedido absolutamente nada de nada....Es una
persona con la cabeza muy bien amueblada y muy inteligente...será un gran médico. Ahora
tiene 19 años, es fula”. (Viaje diciembre 2007)

A Makamaru treballem també amb perspectiva de gènere. Intentem recolzar
l’escolarització de nens i joves, perquè, entre altres moltes raons, si als 15 o 16 anys
aquestes noies no estan estudiant, estan abocades a un matrimoni prematur i a la
criança dels fills. La priorització de gènere no afecta només a la dona: també treballem
per a que nois i joves comprenguin el que significa la igualtat de respecte a les dones.

El nostre objectiu és una fita a llarg termini. Busquem que els nois i les noies amb els
quals treballem vegin realitzat el seu dret a l’educació i puguin contribuir, en un futur, a
triar la vida que vulguin portar i, millorar així, el seu país. Des del primer moment
intentem transmetre’ls la importància del dret a l’educació.
Però tampoc no els regalem res, som molt rigorosos en la selecció dels futurs
estudiants i les famílies, demanem uns bons resultats acadèmics, així com uns mínims
comportaments generals ( hàbits d’ higiene, assistència regular a l’escola, cura del
material escolar entregat, etc). Tenim una persona gambiana per efectuar controls
mensuals d’això, per atendre qualsevol necessitat del nostres estudiants, visitar a les
famílies regularment i fer-nos saber immediatament qualsevol incidència que els
afecti.. També anualment membres de Makamaru es desplacen a Gàmbia per
comprovar l’evolució dels estudiants i projectes oberts.

Campanyes d’arròs:
Perquè els nois puguin estudiar, a Makamaru entenem que han de comptar amb unes
mínimes condicions, ja sigui de salut, higiene, material escolar adequat i suficient, etc.
És per aquest motiu que Makamaru
reparteix sacs d’arròs, de 50 quilos,que
suposa l’aliment d’una família mitja durant
un mes. Es compra sempre en als
mercats locals de Serrekunda, Latrikunda
o Banjul i es reparteix en alguns dels
barris més marginals de la capital
gambiana, Banjul, i de pobles propers
d’on provenen els estudiants com
Serrekunda, la ciutat més densament
poblada de Gàmbia i capital comercial del
pais, Manjae, Nema Kunda o Latrikunda,
Berefet o Jurunku, aquests últims són poblats d’interior més allunyats i de difícil accés.
Així mateix també reparteix material escolar, medecines i productes per a la higiene
personal.
La mitjana anual de repartiment d’arròs en cada campanya ronda les cinc
tones.
Aquest 2010 hem ampliat el nostre compromís amb el lliurement de 12 sacs d’arròs (
un per mes) per la família més pobre del poble de Kergal.lo, així com 20 sacs més per
l’escola d’aquest poble.
Malgrat que Gàmbia és un país en què no existeix una gran presència de la fam,
moltes poblacions presenten mancances nutricionals, ja que la seva dieta no és ni
equilibrada ni suficient. L’actual crisi de la puixança dels preus, a més, dificulta la
seguretat alimentària de tota la població.
“…Siempre es un acontecimiento muy importante para cualquier familia gambiana recibir un
saco de arroz de 50kg, especialmente en los barrios pobres en los que Makamaru trabaja. Con
ello se aseguran el sustento de los suyos durante más o menos un mes, pero esta vez estos
repartos de arroz han sido más importantes y significativos si cabe, y esto fundamentalmente
por dos motivos: el primero, es porque dada la crisis mundial que estamos viviendo todos, el
saco de arroz ha pasado de valer unos 650 Dalasis a rondar los 900-1000D, ¡en tan solo 4
meses! Esta subida ya os podeis imaginar lo que ha supuesto para unas pobres gentes que ya
tenían serias dificultades para comprarlo a 600D; y el segundo motivo es porque Gambia ha
vivido una de las estaciones lluviosas más fuertes y duras de los últimos tiempos, hacía 40
años que no soportaban una estación así, esto quiere decir, que mucha gente ha perdido
totalmente o parte de su casa, quien más quien menos ha tenido algún familiar con malaria, por
lo que no han podido trabajar, algunos han muerto, etc etc. Por todo esto la ayuda que hemos
efectuado repartiendo arroz, esta vez ha sido mayor y más efectiva. Gracias a parte del dinero
recaudado en la comida solidaria de Barcelona, se han podido repartir más de 3500 kg de
arroz, son muchos kilos y ha sido un trabajo pesado y duro...”(Viaje octubre 2009)

campanyes material escolar:
A Makamaru realitzem, també, campanyes de recollida de material escolar que
reciclem, recuperem i posem a punt per a repartir entre els nostres estudiants. Així
mateix dotem escoles la infrastructura de les quals està sota mínims.

El setembre del 2008 vam endegar la primera “operació motxilla” oficial. En d’altres
ocasions també havíem recollit material escolar entre familiars i coneguts nostres, però
per primer cop, l’any 2008 vam fer una crida més àmplia , que hem repetit un cop cada
l’any, recollim motxilles i material escolar bàsic (llapiços, colors, gomes y maquinetes),
la resta de la material es compra a Gambia.
El resultats són molt satisfactoris i en cada campanya hem aconseguir recollir moltes
motxil.les i material escolar que va ser repartit totalment a Jurunku, Manjae i Nema
Kunda
Vistos els bons resultats farem noves campanyes de recollida de material escolar el
juny o setembre de cada any, incidint en les escoles i en els nostres escolars que la
seva motxil·la vella pot ser de gran utilitat pels estudiants de Gambia.

la Makamaru nursery school:
Fins l’octubre del 2008, els becats de Makamaru estaven localitzats en la zona urbana
de Banjul, Serrekunda i Latrikunda. Encara no havíem treballat a l’interior, en el món
rural. En el viatge del febrer del 2008 l’equip de Makamaru coneix Jurunku, un poblat
allunyat a l’interior del país, per la qual cosa no hi arriba cap tipus d’ajut humanitari.
L’escola de Jurunku consta de quatre parets, sense cap tipus d’equipament, no només
de mobiliari sinó tampoc d’aigua potable. Són sis bancs de ciment sota una tola
metàl.lica . La temperatura a l’interior supera fàcilment els 40º.

Makamaru viatja a Jurunku a l’any 2008 per estudiar un possible projecte de
col.laboració amb el poble. Reunits amb el consell escolar, l’alcalde i els notables de
la comunitat de Jurunku s’acorda un pla de col.laboració amb el poble,en diferents
fases. En dos anys ja hem assolit la primera i la segona fase d’aquest programa, que
eren equipar de mobiliari i material escolar, les dues aules de la nursery y el pagament
dels salaris de tots els treballadors de l’escola,és a dir, director, dues professores, un
guarda i una dona que porta l’aigua pels nens i neteja l’escola.
S’ha hagut de fer de nou tot el teulat que va resultat destruït en la darrera estació de
pluges(agost 2009).

Actualment ens troben buscant el finançament per dur a terme la tercera fase de la
col.laboració , que constarà de fer el terra de l’escola, la tanca, els uniformes dels
nens, ipotser portar alguna dotació esportiva.
Més endavant vindran dotar a l’escola d’aigua potable i llum.

Al febrer de 2010,Makamaru ha rebut el certificat de fill adoptiu de Jurunku,entregat en
un acte oficial de lliurement pel delegat d’ensenyament del govern gambià. La
repercussió mediàtica de l’acció portada a terme per Makamaru al poble de Jurunku,
ens va beneficiar molt com associació de cooperació internocional, en el sentit de que
ens hem guanyat el reconeixement i el respecte dels sector més progressistes de
Gambia, que són amb els que ens és més interessant connectar per futures
intervencions al país.

finançament
Fins ara, hem treballat amb tres tipus de recursos: les aportacions que els membres de
l’organització aportem anualment, és la nostra quota; les donacions que amics i
coneguts ens fan arribar, i les aportacions que traiem de fer dinars solidaris,concerts i
venta d’artesania en diferents llocs de l’Estat Espanyol per a recaptar fons de cara a
les campanyes d’arròs, l’equipament de Jurunku, les beques d’estudis.
Actualment, hem entrat en una segona fase, en què ja no només nosaltres detectem
les necessitats i posem en marxa projectes sinó que, des de Gàmbia mateix, se’ns
considera una organització solvent i eficaç, de manera que ens ofereixen projectes per
dur a terme i pels quals hem de trobar finançament.
És per això que estem cercant l manera d’aconseguir fons per poder executar el
projecte de Jurunku.Fase III i IV i no perdre de vista que tenim 5 estudiants que
acabem ja aquest anys i començaran estudis universitaris, els quals tenen un cost molt
elevat a Gambia.
El fet de crèixer con associació ens obligarà també a anar buscant noves maneres de
finançament i obtenció de recursos.

El futur
Com ja hem comentat anteriorment, el 2010, Makamaru es proposa seguir endavant
amb les beques educatives i posar en marxa les noves fases del projecte de Jurunku,
amés de seguir finançant campanyes d’arròs a diferents zones de Gambia, en concret
Nema Kunda, Kergal.lo i Jurunku.
De moment aquest anys hem participat en diferents fires, en concerts i ja fet un dinar
solidari,loteria i tenim pendent diferents actes per recaptació de fons. També hem anat
ampliant el nombre d’aportacions mensuals de col·laboradors.
I per descomptat seguir treballant amb la mateixa il·lusió que fins ara, creient
fermament en el que fem i en tots els projectes que anem obrint de mica en mica. Amb
la certesa de que l’educació de la població és l’únic camí per avançar, i que només els
propis gambians són els qui tenen el seu futur i el d’aquest país, que tant estimem, a
les seves mans. Nosaltres serem al seu costat per ajudar-los, dins les nostres
possibilitats, aconseguir-ho.

Dades de l’associació:
Nom: Makamaru Associació de cooperació internacional
NIf: G-64697352
Domicili social: c/Verdi 323- Barcelona
Pàgina web: www.makamaru.org
e-mail: maka-maru@hotmail.com

ABARAKA (GRÀCIES!) pel vostre temps.
Ajuda’ls a no sonmiar la seva vida sino a viure el seu sonmi!, junts ho farem
possible.

MAKAMARU X GAMBIA

Associació de cooperació internacional

www.makamaru.org
maka-maru@hotmail.com
núm.compte: 0081 7016 20 0001084419

MAKAMARU X GAMBIA

Associació de cooperació internacional
Nif: G-64697352

Donant compliment a la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal s’informa
que les que es sol·liciten en aquest formulari s’inclouran al fitxer de dades de MakamaruXGambia, i seran
tractades amb la màxima confidencialitat i únicament usades per a les comunicacions entre l’entitat i els socis
col·laboradors.

Un cop omplert el formulari pots enviar-lo per correu electrònic a:
maka-maru@hotmail.com

Makamaru X Gambia-núm. de compte: 0081 7016 20 0001084419

