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Caros Tapori,
Depois de uma grande pausa, após a pandemia Covid-19, soubemos que muitos de vocês tinham voltado
para a escola. Outros, apesar da retomada das aulas, não podem ir lá todos os dias. E outros não puderam
voltar à escola de nenhuma forma. Seja qual for o seu caso, desejamos-lhe muita coragem e, acima de
tudo, mantenha o desejo de aprender.

Nesta carta, queremos compartilhar com você as mensagens que recebemos de crianças de diferentes
países. Eles contam como cada um faz sua parte, como o beija-flor trazendo sua gota de água, para
cuidar de outras pessoas e do planeta. "Eu cuido de você, você cuida de mim", é o que essas crianças nos
dizem com seus pensamentos e ações. Outro tema de suas mensagens foi o da água porque ela está muito
presente em seu cotidiano. Você vai descobrir crianças que vivem ao lado de um rio, de um lago ou do mar
que sabem que toda ação, por mais simples que seja, pode ter um impacto na vida de toda a comunidade.
Esperamos que suas mensagens possam inspirá-lo e, quem sabe, que você também possa se envolver onde
você está.

Desenhos:
Tapori "Espoir" (Esperança), Argélia
Mika – Ilhas Maurício1

Criar laços de amizade entre meninos
e meninas de diferentes âmbitos da
sociedade que lutam pela igualdade
de oportunidades para todos. Estão
unidos para aprender de aqueles que
dia a dia vivem situações muito
diferentes das que eles mesmos vivem.
Estão unidos para refletir e agir por um
mundo mais justo que não deixe
ninguém para trás.
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Esta jornada começa ao pé das Montanhas Virunga em Goma, na República
Democrática do Congo. É daí que vem a água da nascente que alimenta
vários rios e lagos gigantescos na região da África, conhecida como a região
dos Grandes Lagos. À medida que avançamos pela água, descobriremos as
crianças que vivem lá e que nos compartilharão suas histórias e mensagens.
Vamos embarcar no nosso barco, o Tapori Express, para conhecê-los! 

Viagem na região dos Grandes Lagos da África

Para nossa primeira parada, ficamos na República Democrática do Congo e paramos na cidade de Bukavu.

" Nós, as crianças Tapori do grupo estrela, vivemos em um bairro perto do Lago Kivu. Seus
cheiros de poluição chegam ao hospital, às suas margens. Queríamos fazer alguma coisa. Um
dia, cada um de nós pegou uma pá e limpamos bem a terra antes de colocar as plantas.
Esperamos que isso traga mais felicidade aos doentes."

"Cuide do nosso ambiente para trazer felicidade aos outros."

O Tapori Express vai seguir seu caminho no rio Lukuga para em seguida entrar no rio
Congo, um dos maiores do mundo. Nosso barco terá viajado na região dos Grandes
Lagos, na República Democrática do Congo, em Ruanda e em Burundi. Também
viajará pelo Congo-Brazzaville e Angola antes de chegar ao Oceano Atlântico. Daí
em diante, ele poderá partir ao encontro de todas as outras crianças do mundo.

Ilustração: Maureen Bastian

Siga os números !

"No dia 17 de outubro, fomos ao encontro
das crianças que recolhem sacos plásticos
no rio Ruzizi. Queríamos conhecê-los
melhor. Descobrimos que eles vendiam na
fronteira o que separavam. O de Ruanda
não é longe daqui. Nós os ajudamos
porque isso leva muito tempo. Mas
também é um trabalho perigoso porque
os resíduos podem contaminá-los e eles
não têm condições de ir ao hospital."

"Em Bujumbura, as crianças gostam de nadar no lago,

dizem que tem as águas mais suaves. Alguns pegam os
pequenos peixes presos em redes de pescadores, eles
são os "desembaraçadores".  Em 17 de outubro, na
praia, dançamos e falamos com o ex-embaixador do
Burundi. Por causa dos resíduos e das empresas que
constroem e tomam espaço no lago, o nível da água
sobe e inunda nossas casas. Devemos cuidar do lago
para nos proteger."

"Em Uvira, nosso bairro é atravessado pelo rio Mulongwe que
deságua no Lago Tanganyika. Este ano tivemos chuvas terríveis
que levaram o rio para fora de seu leito. Muitas casas foram
levadas. Tivemos muito medo. Apesar disso, os vizinhos tiveram
a coragem de ajudarem uns aos outros. Todos juntos até
fizemos nossos próprios tijolos para reconstruir algumas casas."

Para nossa segunda parada, o Tapori Express para em
outro bairro de Bukavu que  fica à beira do rio Ruzizi.

"Vamos ser sensíveis à
realidade das pessoas ao

nosso redor."

Vamos descer o rio Ruzizi para chegar ao
lago Tanganyika. Nossa 3ª parada é em
Bujumbura, capital do Burundi.

"Protegendo o meio ambiente
para se proteger."

"Juntos, superamos as dificuldades."

Vamos atravessar o lago a bordo do Tapori Express para chegar
a Uvira. Estamos de volta à República Democrática do Congo.
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Da pequena cabana com telhas onduladas onde
mora Roudy, as crianças da Case Noyale
saúdam o mar ao nascer do sol. Eles podem
admirar uma paisagem excepcional antes de ir
para a escola.

Case Noyale é uma vila costeira no sudoeste das
Ilhas Maurício. A principal atividade é a pesca,
que também é o passatempo favorito de Roudy.
  
Aos 12 anos,  é uma criança muito sensível à
natureza. Se tem dificuldade em ler e escrever,
gosta de desenhar e confidencia: "Gosto de
pescar e às vezes, na escola, sonho com o mar".
Roudy também é muito ativo na biblioteca de
rua para convidar outras crianças. Na maioria
das vezes ele escolhe livros sobre o mar e
explica para outros os diferentes peixes, corais e
ecossistemas.

Embora a pandemia Covid-19 já tivesse afetado
a vida nas Ilhas Maurício, uma nova
preocupação veio à tona no final de julho com o
derramamento de óleo causado pelo naufrágio
do Wakashio. 

Quando este barco encalhou nos recifes de suas
lagoas, toda a população mauriciana ficou
muito irritada e preocupada com o impacto
deste naufrágio na vida dos pescadores na
costa sudeste da ilha. 

As crianças que vivem nas costas estão muito
preocupadas. Roudy e seus amigos em Case
Noyale também se sentiram muito preocupados.
O jovem pergunta a uma monitora: 

"Maria você acha que o derramamento de óleo
de Wakashio vai manchar nosso mar aqui em
Case Noyale? Leva muitos anos para limpar os
corais e o mar."

Roudy gostaria de fazer da pesca sua profissão,
mas ele acha que este sonho está sendo
ameaçado pela destruição de seu meio
ambiente: 

"Quando eu crescer, eu gostaria de me tornar um
pescador. [...] Mas com a poluição não haverá
mais peixes no mar. Só sobraram peixes que não
podemos comer, porque são peixes venenosos. É
o veneno tóxico que é depositado nos corais, e
os peixes que frequentam esses corais não
podemos comê-los porque seremos
envenenados."

"Eu gosto de pescar e às vezes na

escola eu sonho com o mar."



tapori@tapori.org
12 rue Pasteur
95480, France
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Para construir seu Tapori Express

Levantar a ponta
inferior do losango
dobrando para cima,
de ponta a ponta, pelo
lado que está na frente.
Agora girar o losango
para o outro lado e
fazer o mesmo outra
vez.

Na parte inferior do
triângulo tem uma forma
retangular. Dobrar para
cima sobre o triângulo.
Fazer o mesmo do outro
lado.

Abrir o triângulo para
formar um losango, como
anteriormente. Puxar dos
dois lados para fora, e o
barco será formado ao
se abrir.

Pegar uma folha
retangular

Dobrar pela metade.

Dobrar as pontas
superiores, levando-as
para o centro da folha.

Dar ao barco uma
forma arredondada
estendendo sua
base com os dedos.
Seu Tapori Express
está pronto!

Nesta carta Tapori, vocês irão descobrir as
ações que os meninos e meninas de diferentes
partes do mundo tem começado a realizar para
cuidar das pessoas que os rodeiam e do nosso
planeta. Agora é a vez de vocês!

Em origami, utilizando papel.
Com garrafas, latas ou outro objeto
reciclado.
fazendo um desenho.

Para construir seu próprio barco :

Pensar num nome para o barco e as pessoas
que gostariam de convidar para estar a bordo
com vocês. Porque seriam convidados? Qual
será a missão do seu barco? Por exemplo, será
possível limpar um rio ou se reunir com outras
crianças, etc?

De que forma a água está presente na sua
vida cotidiana?
Com quem é compartilhada dentro de sua
casa, no bairro, na cidade, etc?
Quais são os problemas relacionados com a
água, no seu entorno e no mundo?
Quais são as consequências para o meio
ambiente e a vida das pessoas?
O que vocês podem fazer para cuidar do
planeta e das pessoas ao seu redor?

Se reunir com seus amigos, vizinhos, família ou
colegas de aula para dialogar em conjunto:

Cada um de vocês poderá escrever numa folha
uma ideia que falaram ou que gostariam de
compartilhar com outros meninos e meninas do
mundo.

Enviar seus barcos para Tapori pelo correio
postal, e no caso de não ser possível, tirar uma
foto e enviar pelo correio eletrônico.

Abrir o triângulo pondo
a mão dentro dele e
dobrar na outra
direção para obter um
losango plano.



Desenho : Lucien Bacconi Cadene

Quais são os direitos mais
importantes para você, na sua
vida quotidiana?
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Oi, meu nome é Lisbeth. Sou uma das meninas
Tapori de Ventilla, em Madrid. Com o meu
grupo, falamos sobre os direitos. Um direito é
algo que todo o mundo necessita e que não se
pode viver sem ele. 

Cada um falou dos direitos importantes:
- Para mim é a família.
- Uma casa, pois caso contrário teríamos que
morar na rua e ter frio, sem cama e sem poder
nos juntar.
- Amor, pois o amor é super importante.
- Não discriminar onde você mora, como é a sua
casa e não fazer ninguém se sentir inferior.
- A liberdade para ser você mesmo.

Porém em Madrid estes direitos não são
cumpridos. Muitas famílias têm que morar em
casas ocupadas, com medo de ser expulsos e
outras, embora tenham uma casa, nem sempre
conseguem pagar durante muito tempo.

Então, como viver em paz se o nosso futuro
sempre está por um fio?

Concordo com vocês, pois quando não se tem
um lugar para se reunir, não se pode viver bem.
Meu nome é Eugene, moro em Kibera, um
assentamento informal no Quênia.

Começamos um grupo Tapori, porém não
pudemos continuar os encontros, pois em
outubro uma parte do assentamento foi
destruído sem aviso prévio. Nossas famílias
perderam tudo o que tinham, trabalho, casa e
foram obrigadas a fugir. Ainda não sei onde
estão alguns dos meus amigos.

A casa Tapori já não existe. Ficamos na rua. A
temporada de chuvas tem começado e já faz
três semanas que chove sem parar.
Necessitamos nos reunir em algum lugar seco e
seguro.

E agora, sem escola, sem encontros Tapori, qual
será o nosso futuro?

De Ventilla até Kibera
O dia 20 de novembro é o Dia Mundial da Infância e é um dia para promover os direitos das meninas
e meninos. Compartilhamos aqui, o que dizem os Tapori.
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Após ter feito flores de papel num vaso que representa a Terra, os meninos
e meninas compartilham seus desejos:

"Reciclar o plástico para que não chegue ao oceano e para que os
peixes e animais marinhos não sejam extinguidos... Cuidar da flor como
você cuidaria dos seus amigos e de sua família." Fran, 10 anos.

"Desejo que a natureza não se detenha, se você não se preocupa com
ela, acabará." Vera, 8. 

Dois meninos de Méry-Sur-Oise reagiram à história do Beija flor :  

"O Beija flor faz a parte dele. Significa que não está fazendo muito,
porém se todos fazemos algo, isso é muito. Como o continente de
plástico, se ninguém tirar o lixo, não existiria.” Jairo.

"Talvez se uma pessoa age é pouco. Porém se três milhões de pessoas fazem alguma coisa, poderíamos
mudar o mundo" Teo.

O centro cultural de Naciria convidou os meninos e meninas para participar de uma atividade e
escrever sobre o tema da justiça social e ambiental. Aqui está a resposta de Dina Ait Ourab :

"O fenômeno do aquecimento global é um dos problemas ambientais do planeta, que não pode ser
ignorado, abandonado ou descuidado, pois afeta os seres humanos. Temos que  enfrentá-lo no trabalho,
na fábrica, na empresa, na casa e na rua. Esta crise começa com um pedaço de papel que uma pessoa
joga na rua e termina com os rejeitos nucleares" Dina Ait Ourab.

Notícias do dia 17 de outubro

Bukavu  : Dois grupos Tapori visitaram os meninos e meninas
deficientes do centro Ek’abana, para fazer atividades com
eles. Conheceram uma menina com dificuldades em se
relacionar e como toda criança tem direito de sorrir, os
Taporis inventaram formas de chegar perto. Era a primeira vez
que ela brincava com outros meninos e meninas.

Biblioteca de montanha de Cibandirhwe: Os meninos e
meninas foram visitar duas famílias. Limparam o terreno e a
casa. Estas pessoas expressaram sua alegria, pois não tinham
vizinhos para falar na sua comunidade e este gesto os ajudou
a sorrir novamente.

Estados Unidos

Os meninos e meninas da sala CM1 do Colégio Julio Verne, têm pensado uma forma de mostrar sua
rejeição pela extrema pobreza. Suas mensagens nos chegaram através dos pássaros: 
"Juntos podemos mudar as coisas." Juan Ignacio.

Guatemala

França

Argélia

República Democrática do Congo
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No ano 2020, o grupo Tapori de
Rorschach, Suíça, começou a se reunir.
Desafortunadamente tiveram que parar
com os encontros, devido à Covid-19.
Porém continuam mobilizados através da
campanha dos pássaros que foi proposta
durante o tempo do Natal. Esperamos os
desenhos e mensagens deles !

Neste verão, crianças e jovens se reuniram ao
redor de uma animação Tapori em Maetowo e
Maepo, duas aldeias situadas nas montanhas ao
nordeste da Tailândia, quase na fronteira com a
Birmânia. Estas crianças estão internas, pois
suas famílias moram muito longe da escola. A
partir das brincadeiras, eles puderam se reunir
para rir e também para criar um ambiente bom.

"Eu vivo em Tailândia e eu tenho 12 anos. A
minha família inclui meu pai, minha mãe, minha
avó e minha irmãzinha. Os nossos pais trabalham
muito para que a gente possa ir na escola. Mesmo
que a nossa família não tenha dinheiro, estou feliz 
 por ir na escola. Quando a gente confronta com

dificuldades, não pode desistir, tem que
continuar.Melhores desejos." Woraluck 

"Hallo, ich heisse Blend. Ich bin 7
Jahre alt. Ich wünsche dir, dass du

immer fröhlich sein kannst."
 

"“Oi, meu nome é Blen. Tenho sete
anos. Espero que sempre possa ser feliz.”"

Bemvindo a Tapori

Suíça

Tailândia
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