
KONBIT HAITIRENTZAT Ermitage etxea Zubiakoitz auzoa 64220 Uharte Garazi
tel : 05.59.49.11.83 email : sdessalines@neuf.fr  www.konbitpourhaiti.org

Gozaitago galdeketa Michineauko elkargoko eskolarentzat
Deitura :   _________________________________   Izena : _______________________________
Helbidea : _______________________________________________________________________
Email :     __________________________________ Tel : _________________________________

� Nahi dut ECM erregularki lagundu, nere hilabeteko emaitza izanen da : 
ο 15 € (lehen mailako ikasle batentzat) ο 25 € (kolegioko ikasle batentzat)   ο bertze emaitza bat  :____€
Pagatzeko :
ο Hautatzen dut hilabeteko bidalketa automatikoa ( elkartearen RIB-a igorriko dautzuegu) 
ο Igortzen dauzkitzuet _____ €ko 12 txeke, urte bateko gozaitagoari doakionaz ( Konbit haitirentzat-en 

izenean bete ondoan, txekeak hilabete hastapenean sartuak izanen dira) 

� Egin nahi dut batbateko emaitza bat , ______ € ko txeke bat, ECM-i (Konbit Haitirentzat-en izenean)
Galdeketa hau postaz igor Konbit haitirentzat elkarteari, Ermitage etxea, Zubiakoitz auzoa, 64220 Uharte garazi.
Zerga agiri bat bidaliko zaizue legearen araberako zergen ttipitzearentzat.

Eguna : __________                                              Izenpetzea

Ikasle Haitiarrekin

Elkartasunean

Ehuneko hirurogoita hamar analfabetorekin, Haiti nekez garatzen da. Haitiar hezkuntza sistemaren
ondorioz, soilik familia dirudunek dute maneran beren haurren eskolatzeko ahala. Haitiko herrialde
baserritar ainitz eskolarik gabe gelditzen dira. Alta, bizi egoera eta etorkizun
hobeagoak prestatzeko, eskolatzea da bide hoberena.

Hori ikusita, KONBIT HAITIRENTZAT elkarteak erabaki du Michineau-ko haurren
eskolatzearen errextea, Michineau aurkitzen baita toki menditsu eta helgaitz batean (Jacmel, herri
hurbilenetik, hiru oren 4x4-ez eta oinez). 2008an, Michineau-ko laborariak elkartu dira OPDM delako
egituran (Michineau-ko laborarien garapen elkartea), eskola baten sortzeko eta eraikitzeko, ECM 
delako eskola (Michineau-ko herri elkargoko eskola), eta hori tokiko ONG baten sustenguarekin, 
CROSE delakoa, eta dirulaguntza europarren bidez. Gaurregun, eskola hortan, 400 bat ikasle dira lehen
mailan eta 60 kolegioan. Bainan eskola hori kenka larrian aurkitzen da, eta laguntza beharrezkoa du : 
erakasleak eskas dira, tresna pedagogikoak, mahainak falta dira, ura, elektrizitatea, komunak ...

Michineau-ko eskola horren sustengatzeko, proposatzendautzuegutalde gozaitago sistema bat, 
hilabetekako emaitzen bidez, haur baten eskolatzearen araberan karkulatuak (erakasleen saria, material
didaktikoa, gelako puxkak, jantzia, jantegia). Erregularki, bilduma bat igorria izanen zaizue, ECM-eko
biziaz bai eta ere emaitzen banaketaz.


