Tens ganes de posar el teu petit gra de sorra per a un món millor?

Tens ganes de posar el teu petit gra de sorra per a un món millor?

Em dic Judit Besora, sóc professora d'anglès i des de l'abril del 2011 estic muntant cursos de
formació en una associació de discapacitats a Ouagadougou, Burkina Faso. Amb els diners que
he pogut recaptar fins ara, he pogut muntar cursos d'anglès, espanyol i informàtica (que imparteixo jo mateixa) i finançar dos cursos d'alfabetització. Els cursos pretenen motivar als participants
a formar-se per millorar la seva vida, tant a nivell econòmic com a nivell de realització personal.
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De moment, els cursos estan programats per 10 mesos (que és
el que em permeten els diners dels que disposo a dia d'avui),
però veient l'interès i les ganes d'aprendre dels participants,
m'agradaria poder continuar finançant els cursos un any més:
aprendre a llegir i escriure no és cosa de dos dies!
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Anima't i dóna'm un cop de mà per seguir tirant tot això
endavant! Pensa que cada euro compta, i tota aportació, per
petita que sigui, és indispensable per poder donar a aquestes
persones un dels drets humans que durant dècades se'ls ha
negat: el dret a l'educació.
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www.juditiafrica.com
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