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Començament del curs a l’Escola Kalasans
Malgrat les pluges que han causat inundacions
importants l’últim mes, amb molts esforços per
part del personal, els nens i nenes de Sam Sam
ja han començat el nou curs. Un retrobament,
una nova aventura, nous aprenentatges.

Ja podeu trobar a Babel Punt de Trobada al
catàleg de mercat social de La Xarxa
d’Economia Solidària, ja que complim amb els
estàndards ètics de l'economia social i
solidària.

www.facebook.com/babelpde
https://twitter.com/fundacion_babel
https://www.instagram.com/babelpuntodeencuentro/

Donacions:
2100
0632
91
0200216000

REFORMES DE LA SOURCE DU BONHEUR
Aquest és un moment important per l’orfenat La Source du
Bonheur de Ziguinchor. Gràcies al finançament de la Fundació
Roviralta s’han pogut dur a terme les reformes: s’han impermeabilitzat
els teulats i s’han arrebossat les parets per tal d’evitar inundacions. Ara
només queda tornar a posar cada cosa al seu lloc!

INICIEM LA COL·LABORACIÓ AMB EL PROJECTE
PONT INTERCULTURAL

Continuamos trabajando día a día con nuestro
equipo de psicólogos y psicólogas del proyecto
Puentes, en el cual ofrecemos sesiones de
acompañamiento psicológico a persona migradas,
así como los y las profesionales de coaching social.
Este año hemos extendido nuestra red de servicios
y entidades derivantes, y contamos con una gran
demanda de personas usuarias, ampliando este
proyecto que emprendimos en 2008.

“¿Qué es lo que más cuenta, la edad
cronológica del Documento Nacional de
Identidad o la edad funcional,
psicológica y social de cada uno?”
Carmelo Almajano, voluntari del
projecte Pont Intercultural.
Donem inici a aquest nou projecte en
col·laboració amb les entitats Catnova i
Pejucat, finançat per Obra Social la Caixa. El projecte està dirigit a
persones migrades majors de 65 anys i inclou tot un circuit d’inclusió
social. Des de Babel PDT treballarem l’àrea d'acompanyament psicològic.

EL CALENDARI DE BABEL 2020 JA ESTÀ EN CAMI!
El calendari de Babel ja és gairebé una de les nostres tradicions, inclou
les millors fotos fetes al llarg de l’últim any amb algunes frases que ens
inspiren. Ho estem treballant i al novembre començarem amb la
distribució.

