
 

 

Yakaar África 
En qué consiste YAKAAR ÁFRICA? 

Temos un grande obxectivo: que os africanos teñan un 

futuro dentro de África, un futuro que require da axuda 

exterior pero que obriga, ao mesmo tempo, ao propio 

esforzo. YAKAAR ÁFRICA significa iso: o futuro 

responsable, o futuro baseado no propio esforzo dese  

enorme e marxinado continente que é África. 

A asociación YAKAAR ÁFRICA é unha asociación modesta 

que non pretende solucionar todos os problemas de África 

pero que trata de achegar solucións sinxelas e concretas 

aos problemas cotiáns. Para iso o noso compromiso é: 

• Non pagamos ningún soldo nin dieta a ningún directivo, 

colaborador ou voluntario da asociación.  

• Evitamos ao máximo os gastos administrativos. Todas 

as tarefas administrativas realízanse de xeito gratuíto por 

voluntarios da ONG.  

• Todos os proxectos realízanse por medio de 

organizacións locais e contando co apoio explícito das 

autoridades da zona. Nós achegamos os medios e, se 

cómpre aconsellamos, pero a responsabilidade total e o 

deseño dos proxectos corresponde á contraparte local.  

• Preocupámonos de que os proxectos sexan sostibles a 

longo prazo, que as escolas teñan mestres, que os 

centros de saúde, enfermeiro/a, que as hortas e granxas 

cheguen a autofinanciarse de xeito que transcorrida a 

necesaria fase inicial de lanzamento dos proxectos, 

estes poidan seguir adiante sen a nosa axuda.  

• Preocupámonos de analizar o impacto, proporcional ao 

tamaño das nosas accións, dos proxectos. O impacto 

pequeno ou grande debe ser medible e analizable con 

vistas a súa optimización.  

• Mantemos unha completa transparencia a través de 

Internet tanto das accións que se realicen como dos 

cartos que se dediquen a elas. 

yakaarafrica@gmail.com                 

ASOCIACIÓN:  

YAKAAR  AFRICA 
www.yakaarafrica.com 

 

Inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións co nº 592.682 

como Asociación Humanitaria con proxección no 

estranxeiro e recoñecida como ONG de desenvolvemento 

por AECID e de Utilidade Pública polo Ministerio do Interior 

FORMULARIO DE INSCRICIÓN YAKAAR 

AFRICA 

DATOS PERSOAIS 

Nome e Apelidos 

NIF/Pasaporte Teléfono E-mail 

Enderezo 

Código Postal    Poboación Provincia 

ACHEGAS  ECONÓMICAS 

Tipo de achega* Cuantía da achega 

10 €                          15€ 

20 €                          25€ 

30 €                          Outra: 

DATOS BANCARIOS 

EntidadE Oficina DC Número de cOnta 

COnta bancaria YAKAAR AFRICA 

0234 0001 07 9022034390 

DECLARACIÓN DE LA RENTA 

 Estou interesado en recibir o certificado das miñas achegas para o IRPF    SI     NO 

*Esta casa esta especialmente pensada para ser enchida por aqueles que non desexen realizar 

unha achega mensual de, a lo menos, 10 euros, que é a que cómpre para ostentar a condición 

de socio. Nela pódese especificar o tipo de achega que se desexa realizar como, por exemplo, 

achegas esporádicas ou compra de produtos solidarios ou asistencia a actividades da 

asociación, etc. As persoas así inscritas terán a condición de simpatizantes e serán informadas 

de todas as actividades da asociación. 

De conformidade á Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de 

Carácter Persoal e o Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o 

Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, informámolo que mediante a 

remisión dos seus datos vostede consinte que os seus datos persoais, aquí facilitados, sexan 

incorporados a un ficheiro propiedade da ASOCIACIÓN YAKAAR AFRICA, CIF G85639359,  e 

inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos cuxas finalidades son a afiliación á asociación 

así como ofrecerlle produtos e servizos propios ou, que estime oportuno a asociación YAKAAR 

AFRICA. Igualmente informalo que en calquera momento poderá revocar o consentimento e 

exercer os seus dereitos de acceso, modificación o cancelación establecidos na dita lei, xuntando 

fotocopia do NIF/Pasaporte, dirixíndose á ASOCIACIÓN YAKAAR AFRICA C/ Hermosilla 88, 

28001 Madrid 

Se queres ser socio, cubre este formulario e envíao escaneado a 

yakaarafrica@gmail.com ou por correo a Yakaar África, 

c/Hermosilla 88, 28001 Madrid 

Contacto: yakaarafrica@gmail.com  

www.yakaarafrica.com       www.yakaarafrica.com       



 

 

Loita contra a anemia e a desnutrición 

yakaarafrica@gmail.com                 www.yakaarafrica.com       www.yakaarafrica.com       

Dende 2010, comezáronse 

os traballos para por en 

marcha hortas e granxas 

que sexan capaces de 

proporcionar á poboación 

a alimentación axeitada, 

rica en proteínas e ferro, 

que solucione  os pro- 

blemas de alimentación 

actuais.  

No departamento de Bandafassi da 

rexión de Kedougou (Senegal) 

viven máis de 20.000 habitantes. 

Durante 2009 detectouse que o 

100% das súas mulleres tiñan 

anemia e que moitos nenos 

presentaban graves síntomas de 

desnutrición 

O proxecto comezou no 

núcleo principal de Ban-

dafassi onde se puxo en 

marcha unha horta e unha 

granxa. o proxecto resultou 

todo un éxito e na tempada 

2010-2011 recolléronse 3 

colleitas. 

. 
En 2011 comezouse unha 

nova horta no segundo 

poboado mais importante da 

zona: Dindefello, no que ante 

os problemas de auga 

cumpriu facer un pozo de 40 

metros de profundidade. 

Entre 2012 e 2013 novos 

proxectos de hortas puxé- 

ronse en marcha, formando 

no momento actual unha 

rede de mais de 20 hortas. 

Pequenas industrias locais 

O pobo de Baficán sitúase preto 

da desembocadura do río Cassa-

mance (Senegal). En Baficán a 

economía é moi  precaria.  

O debullado do arroz é un pro-

ceso traballoso que se realiza con 

medios artesanais  durante horas 
e cun traballo físico moi esixente 

que impide usar o tempo noutro 

tipo de actividades para o  desen-

volvemento. Para conseguir un mí-

nimo desenvolvemento, 

plantexouse a compra 

dun muíño para o arroz 

e a realización de talle-

res de formación das 

mulleres en técnicas 

de transformación de 

produtos agrícolas da 

zona. A idea estendeuse a outros 

puntos de Senegal e na ac-

tualidade estanse apoiando a 

outros proxectos semellantes, 

como a cooperativa para a 

realización de marmeladas, 

zumes e siropes da veciña 

localidade de Oussouye. 

Proxectos de hixiene e limpeza 
África está a verse afectada 

por un modelo de desen-

volvemento fortemente des-

compensado. O mundo mo-

derno está a crear cada vez 

un maior número de 

desfeitos que só poden ser 

tratados cun forte desem-

bolso de medios materiais.  

Actualmente dous novos 

talleres, nesta ocasión adi-

cados ao tintado de teas e á 

costura, estanse a por en 

marcha en distintos puntos 

de Cassamance e do Pais 

Bassari, sentando as ba-

ses dun pequeño desenvol-

vemento local. 

As zonas desfavorecidas, 

están comezando a verse 

invadidas por ditos des-

feitos, pero ese incre-

mento de desfeitos non 

se ve compensado pola 

existencia dos recursos 

necesarios para a súa eli-

minación.  
E por iso que en nume-

rosos enclaves africanos 

obsérvanse paisaxes deso-

ladores onde los desfeitos, 

fundamentalmente plásti-

cos, ocupan enormes ex-

tensións de terreo e farano 
así durante moitos anos 

debido ás dificultades que 

presenta reverter dita situa-

ción.        Por iso púxose en mar-

cha un proxecto de limpeza 

sistemática da illa de Cara-

bane (Senegal) que consta 

de tres fases: limpeza da illa, 

recollida de residuos e tra-

tamento dos mesmos en 
vertedoiros controlados. 

Este proxecto  extenderase 

a outras illas e a Dindefello. 

PRINCIPAIS AREAS DE TRABALLO DE YAKAAR 


