
Tumaini - Petit Món
La nostra història
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Castelldefels 
Escola Petit Mon 
Felisa Bastida 

Kasando

Kasando, 
Escola Tumaini

Catalunya: 31.895 Km2 R.D. Congo 2.345.410 km2



Kasando, Kivu Nord, R.D.Congo

Des de 2010  ens coneixem. Estem lluny però ens 
sentim propers perquè compartim projectes i 

esperances 



Kahambu Magali  “Mama Isabella”

Va començar l’any 1983 a cuidar orfes i 
nens amb problemes de malnutrició.l’any

1985 l’Orfelinat Shirika la Umoja de 
Kayna, avui anomenat CEIPA, on avui 

acull i ajuda a nens, nenes i joves , orfes, 
amb  capacitats diferents i malalts 

mentals



Centre d’Encadrement des Enfants Indigents 
et Personnes de 3e Age  CEIPA

Famílies  i mares d’acollida



Nens i nenes orfes o amb certes 
discapacitats 

físiques i psíquiques



Solidaritat Castelldefels-Kasando



Escola Petit Mon Felisa Bastida



Entre tots hem anat avançant , fent realitat els 
nostres somnis  



Curs 2009-2010 Tot va començar aqui











2010  Participant en el projecte de 
construcció de un centre de salut







I ja no ens hem aturat.....



Jornada Solidària curs 2010-2011

















2011 Equipament i farmaciola centre 
de salut













Curs 2011-2012: Jornada Solidària





Seguim participant











2012 Construcció i equipament escola
TUMAINI. 1à fase









Curs 2012-2013: Jornada solidària



Seguim corrent





2013 Construcció i mobiliari escola
TUMAINI. 2à fase. 



Ja anem a l’escola !









Pupitres 



Pissares

Taules  





Curs 2013-2014: Jornada Solidària





2014 Equipament solar: llum a l’escola



Llum a l’aula d’informática





Latrines material 
semidurable



Equipament solar: llum al centre de salut





Equipament informàtic pel dispensari



Aquesta és la nostra escola
TUMAINI



Curs 2014-
2015: Jornada 
solidària

Cada any ens 
esforcem per 
assolir un nou 
repte





Compartim, col·laborem, gaudim



2015 Aigua potable a l’escola





2015 Aigua potable al centre de salut







2015 Equipament aula informàtica 



2015 Latrines amb materials durables 



2015 Uns mesos de menjador escolar 
per els/les més petits/es



2010 Construcció centre de salut 2.050,00 

2011 Equipament centre de salut 3.372,86 

2012 Construcció escola fase 1. Preparació camps de 

conreu 

2.159,00 

2013 Construcció escola fase 2  Mobiliari 2.394,70 

2014 Panells solar escola i centre de salut, latrines semi 

durables   

1.945,00 

2015 Equipament informàtic Aigua potable, latrines 

durables  escola i centre de salut, banys centre de 

salut, menjador temporal a educació infantil 

3.039,00 

 TOTAL     14.960,56 

 



Tu ho has fet possible !







I hem anat creixent buscant altre vies 
de col·laboració 



Curs 2015-2016 :  El Somni solidari

Les condicions
climàtiques
impedeixen
aquest any fer la
Jornada
Solidària.

Però de l’escola
sorgeix una gran
idea :

Els nens i nenes
d’educació
infantil i
primària es
queden a dormir
a l’escola



Curs 2015-2016 : Grup 
Molt Petit Món Teatre

El Grup de pares i
mares de l’escola
que formen part
d’aquest grup
decideixen donar
suport al projecte
de l’escola TUMAINI
a la RDC, amb la
presentació de
l’obra “Cuina
d’Autor” .



2016 PROJECTE DE SUPORT AL 
PROFESSORAT DE L’ESCOLA TUMAINI 



BOTIGA DE QUEVIURES





FARMÀCIA  



RAMADERIA: CABRES, CONILLS I GALLINES 





Curs 2016-2017

• Somni Solidari

S'acosta el dia de dormir a l'escola. 
Ajudarem a molts nens i nenes  de l'Escola 
Tumaini amb la vostra solidaritat.

L'entrada serà entre les 21:00 i les 21:10h.
Haureu de deixar els nens per la porta de 
primària amb la seva motxilla.

• Petit mon Teatre





2017 ACABEM D’EQUIPAR L’ESCOLA I 
FEM UNA AULA PER ELS NENS I NENES 

DE L’ESCOLA BRESSOL I INFANTIL  







Somni solidari 2016  (288 somnis) 1.728 €

Somni solidari 2017 (266 somnis) 2.394 €



Curs 2017-2018. Equipament escola bressol i 
finalització acondiconament exteriors escola







Curs 2018-2019

Desprès de la 
primera 

experiència i la 
bona acollida en 
el curs anterior, 
es convoca de 
nou el torneig

de pàdel solidari



Curs 2018-2019 :
Una nova 

iniciativa de 
l’AMPA de l’escola

Petit Món



Projecte de suport a l’escola TUMAINI

• Construcció de noves latrines en material durable 

• Suport al secretariat de CEIPA pel manteniment de l’escola

• Suport al professorat de l’escola TUMAINI

http://sckasando.org/jornada-solidaria-curs-2018-2019-lescola-tumaini-et-necessita/img-20181016-wa0011/




I la història continua…..


