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Entrevista

La professora de Llengua Anglesa del nostre 
centre, Dori Medrano,  ha viatjat a Kenya per 
col·laborar  amb  una  ONG  on  també  hi 
col·labora  una  altra  professora,  la  Susanna 
Gómez,  que havia treballat al nostre institut.

1-  Com  vas  decidir  anar  a  Kenya? 
Feia anys que tenia ganes de visitar l'Africà i Kenya 
té grans riqueses naturals i humanes.

2-Amb  qui  has  viatjat? 
Amb la meva família.

3-De què es tracta el projecte que es realitza a 
Kenya? 
La idea primera era organitzar la visita d'un metge 
al poble però amb la recaptació amb la venda dels 
llibres ha permès pagar les medicines  i edificar les 
cases  dels  sanitaris  que  es  feien  càrrec  del 
dispensari mèdic de Tsunza.

4-A  quins  pobles  vas  anar  de  Kenya? 
Mombassa,   Tsunza,  parcs nacionals  d'Amboseli, 
Masai Mara, Nakuru i Samburu.

5-  Vas  poder  veure  a  la  Susanna? 
Sí, la Susanna ja estava treballant a Tsunza.

6- Si és així quina va ser  la seva reacció en 
veure't? 
Es va alegrar molt, però ja ens esperava.

7- Quants diners es van recaptar de la venda 
de  llibres  de  l'institut? 
Vam aconseguir 1.300 €

8-Quins  materials  vas  comprar  per  portar  a 

Kenya  amb  la  recaptació? 
De fet hi vam portar material donat, les compres les 
vam fer a Mombassa abans d'arribar a Tsunza.

9-Quina va ser la reacció dels nens quan vas 
portar  els  materials? 
Com que no tenen res, tant nens com adults valoren 
molt tot el que reben.

10-Per  quina  part  de  Kenya  vas  estar? 
Vam visitar parcs nacionals de l'interior.

11-Tornaries a portar material  a Kenya? Per 
què? 
M'encantaria perquè nosaltres vivim amb molt més 
del que necessitem i hauríem de compartir més.

12-Passen molta gana la gent d'allà? Per què?
Més  que  passar  gana,  segueixen  una  dieta. 
Bàsicament menjant  “ Ugali” que consisteix en una 
massa feta amb blat de moro barrejada amb aigua 
bullint.  Com  que  a  les  zones  rurals  no  hi  ha 
electricitat  no  tenen  manera  de  conservar  els 
aliments, no hi ha neveres.

13-  Com  és  Kenya? 
Té  grans  planes amb  molts  parcs  naturals  on  es 
poden  veure  molts  animals,  també  té  platges 
precioses.

14-  Els  trobes  a  faltar?  Per  què? 
Sí, penso en com reaccionarien si visquessin  amb 
tantes  coses  que  tenim  nosaltres  i  que  ells  ni 
s'imaginen.

15-Com et  vas  decidir  entrar  a  ser  part  del 
projecte  de  Kenya?  Per  què? 
L'entusiasme de la Susanna em va contagiar. Penso 
que és responsabilitat  de tots  d'ajudar  als que no 
tenen res.

16-Quant  temps  portes  formant  part  del 
projecte  de  Kenya? 
He començat aquest any.

17-Quant  temps  vas  estar-t'hi  a  Kenya? 
Setze dies.


