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Caros Tapori,
Você conhece o Beija-Flor? Este pequeno pássaro também é chamado de
pássaro-mosca por causa de seu pequeno tamanho. No entanto, é muito
rápido e é capaz de bater suas asas mais de duzentas vezes por segundo!
Quando recebemos noticias de vocês, pensamos muito sobre
esse passarinho. Seus projetos para um bairro saudável para
todos nos impressionou. Como o Beija-Flor, você nos mostra que
não precisamos ser grandes para agir e mobilizar as pessoas
ao nosso redor.

De agora em diante, cada um pode fazer sua parte!
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Notícias de ...

Caro Tapori,

Austrália

Durante todo o ano, crianças da escola St. Elizabeth em
Brisbane, Austrália, leram mini-livros. Aqui está uma de suas
reações à história de Diem, uma garotinha do Vietnã:

Obrigado por sua incrível história sobre Diem! É uma história
que aquece o coração. Antes, eu costumava ser a única dos
meus amigos a ir para a escola porque eles acompanhavam
as aulas de casa.
Amistosamente! Lucy

Reino Unido
Um pássaro trouxe esta mensagem de Cambridge:
"Tempos difíceis exigem amizade. Sempre haverá amigos, lembre-se que eles estão lá para você.

Espanha

Durante uma sessão, crianças Tapori de Sevilha e seus avós
refletiram sobre a falta de plantas no bairro. Em seguida, as
crianças, com a ajuda de suas mães, pediram árvores à prefeitura.
Suas professoras forneceram o material necessário. Mobilizando a
todos, eles puderam fazer uma segunda plantação!
Madagascar
Desde a comemoração de 17 de outubro, as crianças
têm observado ao seu redor para descobrir o que as
deixava orgulhosas em seu bairro, o que queriam
mudar e como fazê-lo. Eles pediram a todos para
participarem para embelezar o ambiente e torná-lo
um cantinho verde e limpo.

A bordo do Tapori Express
Saindo da última carta, os barcos Tapori
começam a chegar de todos os lugares ...

República Democrática do Congo

"Eu apelidei meu barco de Benjamin Tapori Express [...].
A missão do meu barco será levar os pescadores para
que nos deem peixes suficientes e também intervir
quando houver naufrágio para salvar as pessoas que se
afogaram." Benjamin, Bukavu

"Aqui está o barco Tapori Express Navigator para
ir aos diferentes lugares onde vivem pessoas em
extrema pobreza em Bukavu passando pelo Lago
Kivu, a Uvira pelo Lago Tanganica, em outros
continentes pelos oceanos e mares"
Tapori Kibwe-Goma

Burkina Faso

"Nosso barco se chama Zoodo Express. Zoodo
significa "amizade" em Mooré. Com o Zoodo Express,
iremos em direção de outras crianças que vivem às
margens do rio Mouhoun e do rio Nazino [...]."
Sakina

Envie-nos seu barco para compartilhá-lo na próxima carta!

Vamos mudar as coisas!
A história das crianças de Buholo
(Bukavu, República Democrática do Congo)

Francine e seu irmão mais novo Nicolas vivem no bairro de Buholo. Sua casa é cercada por montanhas
e todas as manhãs, para chegar à escola, eles sobem suas encostas íngremes para chegar à estrada.
Em dias chuvosos, deve-se ter muito cuidado e usar botas para evitar escorregar!

Quando não há escola, as crianças se reúnem no
coração do bairro, para jogar futebol entre os
amigos.

Mas no início de 2020, a pandemia Covid-19 atingiu
mundo inteiro. A escola fecha suas portas.
Pede-se às pessoas que fiquem em suas casas.

Mas as casas de Buholo são muito pequenas para se ficar confinado. Francine e Nicolas, como muitas
crianças em seu bairro, compartilham um pátio com seus vizinhos. Lá eles encontram Irbain, Gentil e
Crispin para se divertir. Juntos, eles brincam construindo cidades de terra.

Estamos em casa porque há uma doença chamada
coronavírus que mata pessoas. Como é difícil para
nós conseguir sabão, usamos cinzas para lavar as
mãos e isso nos ajuda a estar limpos.
Um dia, os monitores Tapori visitam as crianças para ver como elas estão passando essa pandemia.

Sim. Os donos dos poços aumentaram os preços.
A lata custa quatro vezes mais cara do que antes!

A água no rio Kahuwa é
prejudicial para a
saúde. Podemos ter
doenças graves.

Apesar dos esforços de nossos
pais, às vezes ficamos sem
dinheiro. Somos forçados a usar
a água do rio para nos lavarmos.
O problema é que
a água potável
custa caro.

A água é uma necessidade. Todos temos direito.
Não podemos ser privados simplesmente porque
nossas famílias não têm dinheiro suficiente!

Eu gostaria
que a água
fosse acessível
a todos.

Francine está irritada, ela compartilha um grande problema. Seus amigos também
falam. Então, juntos, eles decidem ir ver o chefe do bairro.

No dia seguinte, o chefe reúne os responsáveis pelos
poços para pensarem juntos. Depois de ouvir as
crianças Tapori explicar a situação, elas concordam
em voltar ao preço inicial.

A água potável tornou-se acessível
novamente no bairro. Nos unindo, podemos
mudar as coisas!

Ilustrações: Maureen Bastian

Atividade
Detetives
A serviço da justiça social e ambiental!
Ao seu redor, coisas importantes estão em perigo como o planeta, mas também o acesso às mesmas
oportunidades para todos. Como detetives, vocês podem identificar esses problemas e mudar as coisas.

Pegue seu distintivo!
Observe ao seu redor
Onde você está:
Tudo que esteja vivo, pode crescer, florescer
(insetos, pequenos animais, flores, árvores
etc.)? Se não, por quê?
Todas as crianças e adultos têm acesso às
mesmas oportunidades (educação, amigos,
suprimentos, ferias etc.)? Se não, por quê?
Pesquisa
Escolha algumas observações para começar a
investigar. Sua missão é buscar alguns adultos e
entrevistá-los. Você pode escolher um secretário
que anotará as respostas dos adultos.

Identificar um problema
Relendo as respostas, vocês podem escolher um
problema importante que vocês possam fazer
algo a respeito. Escreva-o em um aviso.

Uma ação a ser tomada
Juntos, procurem e escolham esta que pode ser a
melhor solução para resolver o problema
identificado. Pense cuidadosamente se a solução
escolhida é realizável, quanto tempo levaria para
colocá-la em prática. Compartilhe conosco suas
ações!

Esta atividade é inspirada no kit educacional
coletivo 17 de outubro (França) - 2020

Bem-vindo a Tapori...

República Democrática do Congo, Goma

As crianças do orfanato Lutonde comemoraram o dia 17 de outubro com crianças Tapori e da biblioteca.
No final do dia, as crianças de Lutonde queriam continuar as atividades. Desta fagulha, um novo grupo foi
formado. Obrigado a Lutonde por nos mostrar que sempre que há vontade das crianças se reunirem e
pensarem no mundo que querem, o espírito Tapori está lá.

Peru, Cuzco
O grupo COMIPAZU nasceu em outubro. Seu nome, escolhido pelas
crianças, significa "Corrente da Amizade, Paz e União". Sua
primeira atividade foi experimentar o Jogo do Pinguim (Carta
429) sobre justiça social e ambiental.

Ela é minha melhor amiga
Ela é minha casa
É verde e azul
E ela está viva,
Ela tem pulmões
e pequenos olhos
Ela nos ama tanto
Que ela nos perdoa.

É por isso que quero te
limpar
Você está tão doente
Então, eu me importo com
você e eu te amo
Planeta Terra.

Ana Gabriela

Um grupo sob o microscópio: República Centro-Africana
Descubra a vida das crianças Tapori
Desde dezembro, as coisas viraram de cabeça para baixo para a República Centro-Africana. De
repente, tudo mudou. O país ficou sob o choque dos rebeldes que queriam perturbar as eleições. Esta
situação de guerra se somou à do Covid-19; sem escola, toque de recolher, mercados fechados etc.
Diante da situação, as crianças se organizaram
para apoiar seus pais:
Os filhos de Sega saiam no início da manhã para
atravessar o rio Oubangui em busca de madeira.
Os Taporis de Walingba negociavam objetos.
As crianças de Kokoro pediram um terreno vazio para
plantar vegetais e ervas.

Christiano de Walingba compartilha seu desejo:
"Desejo que a guerra termine e que a
paz volte ao meu país."
Não hesite em escrever mensagens para
crianças da República Centro-Africana!

O Jardim do Futuro
Em 2018, Coco Ma Angaya, avó de uma garotinha
do grupo Reunion, deixa como herança um jardim
onde belos jasmins florescem. Durante uma
Semana de Artes e Compartilhamento o
Conhecimento, Coco convidou as crianças a
preservar a vida ao seu redor. Hoje, os jardineiros
cuidam do que eles apelidaram, o jardim do
futuro. Vamos à descoberta dele!
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"Esperamos um outro olhar
sobre as pessoas do bairro,
esperamos
de
outros
gestos, outros elos entre as
pessoas, as plantas e os
pequenos
animais
do
jardim."

Pneus reciclados
como jardineira!
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Terça-feira é dia de jardinagem"

Todas as terças-feiras, os grupos se revezam alegremente para capinar,
cavar, semear e plantar, num ambiente animado e alguns que evitam as
reuniões em torno do livro, estão entre os mais entusiastas, até para a rega
diária. Os pais também vêm para colocar as mãos na terra e as pessoas que
passam distribuem incentivos e conselhos.
"Queremos plantas que possam ser comidas” dizem logo as crianças.
Imediatamente, novas plantas destinadas a passar do jardim para o prato
são plantadas. Durante a colheita, as exclamações giram e todos vão para
casa com seus vegetais orgânicos. No final do ano, a jasmim também dá
uma linda florada que é o orgulho de todos. Em uma área vizinha, as
operações de limpeza continuam e as plantações ganham espaço face ao
lixo.

Culturas
Ervas aromáticas ou
medicinais...
Aloe, alecrim, erva doce,
tomilho,
manjericão,
moringa oleifera, hortelã etc.
E uma horta!
Feijão,
salada,
rúcula,
mandioca, chuchu, berinjela,
repolho, cenoura, tomate,
batata
doce,
folhagens,
pimentas etc.

O Rabo-de-palha é o pássaro emblemático da Ilha da Reunião. Você pode encontrá-lo no desenho?

