Mãos Ajudadoras
Estudantes a Serviço da Humanidade
Nina Martinez
odas eles alegavam motivos di-

em se arrumar durante o dia. O uni-

Os camponeses tinham aberto o

versos para participarem. Al-

forme era uma calça jeans velha e

caminho na selva para que o cano

guns foram pelo gosto de aventuras.

uma camiseta.
"Essa foi uma 6tima viagem, mas

pudesse passar. Os estudantes instalaram a canalização conectando a
água represada ao tanque.
"Instalamos a canalização do tanque para os povoados e em seguida

T

Outros para se divertir. Pouco importa a razão apresentada, eles sem-

não foi o que posso chamar de 'fé-

pre mencionaram uma outra razão:

rias'," disse Ken Miller, estudante

ajudar outrem .

da Faculdade de Educação . «Quem

Depois de quatro semanas na selva

de Sabab, um estado oriental da
Malásia, l2 estudantes do Pacific
Union College (PUC) realizaram o
que tinham como objetivo - aj udar.
Num projeto da ADRA (Agência de
Desenvolvim ento e Recursos Assis-

tenciais), os estudantes trabalharam
com os camponeses para instalar um

sistema que trouxe água potável para
dois povoados .
Madrugando cada dia, os estudantes se dirigiam para o local de trabalho, gastando 45 minutos de carro
nas "estradas" montanhosas. Naturalmente, s6 um veículo de tração

nas quatro rodas poderia levá-los até
os povoados onde iriam trabalhar,

através dos caminhos escarpados e
cheios de buracos. Instalaram sistemas de gravitação de água em duas
áreas da selva. Tais
sistemas

foi esperando se divertir numa praia,
teve a maior surpresa de sua vida.'"

A primeira etapa empreendida
pelos estudantes foi represar a fonte
de água na montanha. Em seguida,
transportaram montanha acima um
tanque com capacidade para arma-

pusemos torneiras nas casas,'" conta

Sheri Ballard, aluna de Música.
"Ficamos todos orgulhosos de ver
água limpa, com boa pressão, saindo
das torneiras. Todo nosso suor e

"Essa foi nossa tarefa mais difícil,'"

trabalho pesado fo i recompensado."
"Água potável significa mais saúde
para aquela gente. Eles podem bebêla sem receio de ficar doentes.
Sentimo-nos realizados," disse Fax.

disse Alex Fax, estudante de Relações Públicas . «Alguns de nós

Os es tudantes comeram, dormiram
e se divert iram na M issão adventista

puxaram, outros empurraram. Para-

local. Cinco moças dormiam em
dois quartos, enquanto que todos os

zenar 3.000 litros de água, instalando-o bem acima dos povoados.

mos freqüentemente para beber ág ua
até conseguirmos colocar o tanque lá
em cima." A água represada enche
o tanque cada noite e assim os habitantes podem usar a água durante o
dia.

rapazes se amontoaram num outro.

À noite eles jogavam quartetos,
conversavam , liam e ocasionalmente

se divertiam com uma briga de
travesseiros .
"Embora tívessemos nos divertido,
o que mais me impress ionou nesta

viagem foi a ajuda
que demos àquele povo," disse Judy Dale,
estudante de Educação. "Para nós pode
ter parecido coisa

conduzem

água de uma fonte localizada bem no alto
da montanha até os

povoados em baixo.

As condições de
trabalho não eram
muito agradáveis. A
temperatura da selva
atingia

pouca, mas significou
muito para eles.'"
.. Eu penso que se

nós pudéssemos ter
juntado todos os estudantes do pue neste
projeto, eles volta-

diariamente

cerca de 35 graus
centígrados,
co m
I()() % de umidade.
Ao chegarem ao local
de trabalho cada manhã, os estudantes
ficavam encharcados
de suor ao cabo de
minutos.

Mas

mn-

guém se preocupava

riam com uma visão

diferente," disse Lary
Taylor, o professor
encarregado do projeto. "Eu gostaria de
ver ADRA preparar
Estudantes trabalharam na Malásia a f im de providenciar
água potável para os camponeses .
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mais projetas como

este. Os estudantes
5

voltam muito diferentes . Vêem então
o mundo de maneira diferente, apreciam mais o que possuem, e depois
de ver gente vivendo com muito meDOS, começam a ver que, o que possuem, pode ser partilhado com outros. Essa é uma experiência muito
válida. "
"Eu não posso explicar o que uma
viagem dessas implica," conta Dale.
"Você tem mesmo é que ir! "

"Foi um trabalho duro," conta Arvild Anderson, o líder do projeto da
ADRA na Nicarágua. "Trabalhamos
longas horas sem termos à nossa disposição as ferramentas adequadas,
mas conseguimos. O povo da Nicarágua é amigo, eles fizeram com que
nossa experiência naquele país fosse
inesquecível." O segundo grupo de
voluntários deve chegar lá em dezembro de 199 1, para completar a
construção .

Um Programa Internacional
Esse grupo de estudantes do PUC
foi apenas um dos muitos $rupos de
voluntários que viajaram e trabalharam durante o verão de 1990 . E
1991 promete ser out ro ano movimentado para os voluntários da
ADRA. Ele incluirá estudantes dos
nossos colégios bem corno de outros
colégios e universidades públicas .
Jovens profissionais também vão
servir por períodos mais longos.
(Veja o quadro no fim do artigo).
Pela segunda vez a Divisão TransEuropéia estará enviando voluntários
à Nicarágua para ajudar a construir
uma escola vocacional perto de
Manágua. Em 1990, 30 jovens dinamarqueses e noruegueses passaram
um mês nesta escola, trabalhando no

sistema de esgotos.

Cerca de 400 pessoas da Divisão
do Sul do Pacífico serviram como
vo luntários nas mais diversas regiões
- como nas Caraíbas, Botswana,
Hong Kong, Nicarágua, Quênia,
Guiana, Coréia e Nepal. Ensinaram,
construiram, serviram como enfermeiros, fizeram reparações, cavaram
poços e enriqueceram a vida de

miUlares de pessoas que vivem em
países em desenvolvimento.
Trinta jovens japoneses foram ao

Nepal durante a primavera de 1991
para construir casas para pessoas

sofrendo de lepra. Os leprosos estavam vivendo em Khokana, uma colônia de leprosos bem isolada, e
passando terríveis necessidades .
"Foi traba lho duro, mas os jovens
gostaram e ficaram felizes por poder
ajudar outros," disse Kiyoshi Fujita,
o diretor da ADRA no Japão. Em

outubro, 30 jovens alemães irão ao

Nepal para ajudar os leprosos de
Khokana.
O Canadá enviou dois grupos de
voluntários no verão de 1991. Quinze estudantes de Parkview Adventist
Academy foram à ilha de Domínica,
nas Caraíbas, para trabalhar num
projeto de latrinas na reserva de
índios do Caribe. Estudantes do
Canadian Union College foram à
Tailândia a fim de trabalhar em
projetas que tmrão água potável para
os povoados da região norte daquele
país.
Andrews University enviou voluntários ao Sabah, Malásia . Estudantes do Union College foram a Sarawalc, Malásia, a fim de trabalhar
em projetas hidráulicos. O acesso à
água potável, fruto do trabalho deles, melhorará a saúde de pessoas
vivendo em países em desenvolvimento e diminuirá o número de
crianças que morrem de doenças
diretamente relacionadas com água
co ntaminada.
O Pacific Union College enviou
voluntários a Irian Jaya, na Indonésia, para construir uma ponte
suspensa; ass im pessoas vivendo em
regiões isoladas terão acesso ao
mundo exterior. Estudantes de La
Sierra University foram ao Peru
para construir uma escola na ilha
flutuante do Lago Titicaca. Walla
Walla College enviou estudantes ao
Malawi. Eles construiram uma escol ~ primária, casas para professores e
também trabalharam num projeto hidráulico.

Projetos da ADRA
Trabalhando em mais de 65 países
através do mundo e providenciado
ajuda de emergência para mais de
190 países que se tornam vítimas de
cataclismas, a ADRA está presente
em países necessitados em quase to dos os cantos do mundo. ADRA
concentra seus esforços em sete
áreas assistenciais específicas:

Vítimas de Desastres e CatacJismas. Por vários anos, a maneira

Voluntários e camponeses geralmente se tornam bons amigos.
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clássica de ajuda da ADRA consiste

em responder às necessidades daqueles que são vítimas de desastres naturais ou provocados. Ao ouvir de
um apelo de ajuda, ADRA organiza
envios de alimento, remédios, roupas, tendas, cobertores e outros itens
de emergência necessários na área
afetada. Voluntários distribuem essas
provisões às vítimas mais necessitadas. Entretanto, a ADRA faz mais
ainda: permanece na comunidade
afetada para ajudar a reconstruir as
casas e as vidas.
Melhorando a Saúde de Mães e
Crianças. As crianças dos países em
desenvolvimento são as vítimas mais
vulneráveis da pobreza. Cada ano,
de 14 a 15 milhões de crianças
morrem de doenças associadas à pobreza e à má nutrição. A maioria
dessas mortes poderiam ser evitadas.
Mais da metade dos projetos da
ADRA beneficiam a saúde de mães
e crianças. A ADRA mantém clínicas de vacinação contra a maioria
das doenças infantis, e ensina as
mães princípios de nutrição e outros
remédios simples. Alimento suplementar é distribuído a senhoras em
período de gestação, àquelas que
amamentam e às crianças em idade
pré-escolar. A combinação desses
programas aumenta a possibilidade
de sobrevivênvia das crianças mais
indefesas.
Melhorando as Técnicas de Saúde da Família e da Comunidade.
Reconhecendo que muitos dos pobres do mundo vivem como agricultores, a ADRA ensina-lhes melhores
métodos agrícolas para dobrar ou
triplicar suas colheitas. Uma colheita maior produz saúde melhor e
é fonte de receita para os agricultores que vendem seus produtos.
Desenvolvendo Mais Fontes de
Água Potável. Para a ADRA, o
desenvolvimento de fontes de água
pura é um elemento chave na luta
contra a pobreza, fome e doenças.
Beber água potável significa menos
doenças e melhor saúde. No ano
passado quatro milhões de crianças
morreram de diarréia, como resultado direto da ingestão de água
contaminada. A maioria dessas mor-

tes teriam sido evitadas se houvesse
água limpa. Água em abundância
para a agricultura significa uma ceifa
abundante e faz a diferença entre um
estômago satisfeito ou vazio.
Instruindo as Pessoas em Escolas
Vocacionais. A ADRA mantém educação e treino em assuntos que variam entre a simples técnica de plantar uma árvore a princípios de
nutrição. Ela também providencia
assistência técnica para doutores,
enfermeiras e agentes de saúde da
comunidade. Se o povo tiver a oportunidade de aprender novas técnicas,
ele estará habilitado a achar novos
trabalhos e a se tomar independente.
Distribuindo Alimento em Áreas
Onde a Fome é um Problema Crônico. A ADRA alimenta famintos
em áreas onde não há outra alternati va. Crianças recebem alimento
suplementar na escola, mães recebem leite para seus bebês, homens e
mulheres recebem seus salários em
alimento quando trabalham em projetos que vão beneficiar a comunidade. Estradas, escolas e centros
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comunitários são construídos através
de projetos denominados "alimentoem-troca-de-trabalho" .
Construindo e Mantendo Clínicas, Hospitais e Escolas. ADRA
constrói e mantém clínicas, dispensários, hospitais, escolas primárias,
colégios e lanchas médicas fluviais.
Muitas dessas clínicas e escolas se
situam em áreas do globo onde tais
facilidades são inexistentes, ou se
existem, são inadequadas.
Através de centenas de projetos
como esses, ADRA traz esperança a
milhares de pessoas que lutam
diariamente pela sobrevivência. Essa
é uma das maneiras de mostrar o
amor de Deus aos mais desafortunados de seus filhos.

Nina Martinez é diretora-assistente
da ADRA para o serviço de informação. Ela serviu como voluntária
na Itália durante nove anos, onde
produziu programas em inglês para
a Rádio Adventista Mundial.
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