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Caros e caras apoiantes, doadores, amigos e amigas,
Muita coisa aconteceu para nos manter ocupados durante os últimos meses. 
Mais uma vez tivemos de fazer um balanço e rever a nossa situação. Em 
termos de tempo por nós investido, concluímos ter atingido agora o limite do 
que podemos fazer como um 'projeto paralelo' e numa base voluntária. No 
entanto, temos tantas ideias e vemos tanta necessidade para agir que viver 
com esta tensão se tornou neste momento num desafio. Estamos felicíssimos 
por muitas pessoas – tanto do nosso círculo mais próximo como do mais 
afastado – estarem entusiasmadas com as nossas iniciativas e trabalho, 
querendo apoiar-nos ou mesmo envolverem-se pessoalmente. É só com esta 
ajuda que nós podemos transformar em realidade aquilo que sonhamos para o 
Tarrafal e desfrutar ao ver que os nossos esforços fazem uma diferença e dão 
frutos. No entanto, tudo isto, é claro, tem de ser coordenado e quanto mais 
pessoas houverem envolvidas, mais necessária será essa coordenação. Isto 
significa que estamos a ficar sem tempo/ dinheiro, e estamos à procura de 
soluções para este problema.  

Temos ótimas notícias acerca da nossa primeira importante iniciativa com 
amplo impacto: ‘Participe!’ campanha n º 1 – a estratégia usada para 
conseguirmos apoio para alunos do ensino secundário do Tarrafal. Estes, 
durante o período escolar, têm de viver do outro lado da ilha de Santo Antão 
ou na ilha vizinha de São Vicente, um considerável encargo financeiro para as 
famílias em questão e especialmente para aqueles alunos e alunas que têm de 
viver num internato em vez de na casa de familiares ou amigos. 
Graças às vossas generosas contribuições, esta campanha foi um grande 
sucesso! Angariámos um impressionante total de

                                    4.724 euros!
(Discriminadas por moeda, recebemos 3.815 euros e 100 mil escudos). Um 
enorme agradecimento a todas e todos os envolvidos! As nossas expectativas 
foram mais que superadas e todos aqui se regozijaram.



Os 100 mil escudos acima referidos foram 
diretamente da associação 'SODADE e.V.' 
(www.sodade.de) para o internato de Porto
Novo, em benefício de cinco alunos que se 
encontram lá a viver. Recebem um subsídio
mensal de 2.000 escudos (10 mil escudos x
10 meses de escola = 100 mil escudos).

Decidimos usar os €3.815, as doações que 
recebemos na nossa conta alemã, da 
seguinte forma: ao contrário da prática 
europeia de atribuir bolsas de estudo 
integrais a um número determinado de 
estudantes, adotámos uma abordagem 
usual em Cabo Verde que atribui um 
subsídio mensal a todos aqueles que 
necessitam de ajuda para as despesas de 

escolaridade. Especificamente, isso significa que – para além dos cinco 
estudantes já mencionados – mais 12 jovens receberão um subsídio mensal de
1.500 escudos e 12 um subsídio de 1.000 escudos, equivalente a uma despesa
mensal de 30 mil escudos (30 mil escudos x 10 meses de escola = 300 mil 
escudos).
Isto dá um total de 400 mil escudos (€3.636) disponíveis para este ano. Os 
restantes (€1.088) serão usados para criar um fundo de reserva para os 
futuros anos escolares dos/as estudantes. Isto porque desejamos – claro – 
apoiar e motivar estes/as jovens tanto neste ano letivo como nos anos 
subsequentes.
O próximo ano letivo começa já em setembro. Enviamos agora o primeiro 
boletim informativo 'edição especial' acerca dos alunos/as que apoiamos e 
enviaremos o segundo, após o final das férias grandes. Para os que decidiram 
continuar a apoiar esta causa por mais um ano, informamos que podem, desde
já, fazer outra doação – ficaremos muito felizes se o fizeram!

Como é natural, para além das campanhas de apoio aos alunos/as do Tarrafal, 
houve muito mais coisas a acontecer ao longo dos últimos meses…
De 27 novembro a 13 dezembro de 2017, a Dr.ª Christa Doerr, da nossa 
organização de apoio na Alemanha, fez-
nos uma visita. Durante o tempo que
passou no Tarrafal, Christa passou uma
semana a trabalhar ao lado da
enfermeira-chefe Madelene Rocha no
Posto Sanitário. A sua missão principal,
além de tratar os pacientes, era
também o melhoramento da saúde no
Tarrafal. Incluiu no seu itinerário visitas
ao Covão - uma comunidade do Tarrafal
que se localiza 500 metros acima do
nível do mar - onde considerou a
prestação de cuidados de saúde (até
então inexistentes) nesta localidade e Dr. Christa Doerr und Madelene Rocha



no jardim de infância. Para terminar a estadia de Christa, foi realizada uma 
reunião no Porto Novo com a Dr.ª Isaulina Gomes Delgado, responsável pelo 
Posto Sanitário do Tarrafal e após uma conversa e uma visita à Delegacia de 
Saúde, acordaram numa cooperação mais estreita no futuro.

No Natal, tal como nos anos anteriores, 
disponibilizamos algo para as crianças do 
Tarrafal: um pequeno presente para cada 
uma das meninas e meninos do jardim de 
infância e da escola primária. No último dia 
antes das férias de Natal, visitamos ambas 
instituições carregados de sacos cheios até a 
borda com peluches e vários brinquedos para 
os mais novos, alguns materiais escolares 
(cadernos, canetas e lápis) e um pequeno 
brinquedo para os mais velhos. Mais uma vez 
recebemos a prova de que a felicidade é 
contagiante! 
 

Depois de Philippe Weidner de Bruxelas ter testemunhado como é inadequado 
o transporte de pessoas gravemente feridas do Tarrafal – uma viagem de mais 
de duas horas por uma estrada parcialmente de terra batida (e uma parte 
muito acidentada) numa pick-up que é um táxi coletivo – ofereceu em 
dezembro de 2017 ao nosso Posto Sanitário, juntamente com a sua esposa 
Michelle Clauwaert, um presente muito especial: uma peça de equipamento 
altamente sofisticada chamada “colchão de vácuo” ou vacmat. Este é usado 

para o transporte de doentes com lesões nos ossos grandes (o
fémur, por exemplo) e/ou no tronco (coluna vertebral, pélvis).
É um saco hermético, selado com grânulos sintéticos. No seu 
estado original, o
material é macio e
moldável ao corpo
do paciente (ou
parte do corpo
afetada), sendo o

ar evacuado com uma bomba de
sucção. A pressão atmosférica
externa fixa os grânulos no lugar e
o colchão torna-se rígido (fonte:
Wikipédia), imobilizando assim a
fratura e protegendo o paciente de
outras lesões que possa vir a ter
durante a viagem. Estamos assim a
criar tendências de tratamento
médico em Cabo Verde: nenhum hospital ou centro de saúde tem uma solução
como esta disponível (se existirem vacmats nas ilhas, poderão apenas ser 
encontrados nos bombeiros).



Outro acontecimento importante foi a visita de Jeanine e Steffen da Jeanine 
Vahldiek banda. Os dois músicos descobriram o Tarrafal numa viagem que 
fizeram em 2014, quando decidiram de um impulso apoiar a DaM doando parte
do lucro das vendas do seu terceiro CD, Blank Canvas, que tinham acabado de 
ser lançado. A segunda estadia deles no Tarrafal, em finais de janeiro/inícios 

de fevereiro 2018, recompensou-os 
com alguma diversão, conversas 
estimulantes e outras interações 
inspiradoras: mais uma vez, se 
impressionaram com a serenidade e 
a simplicidade do povo aqui e eles 
próprios, com a sua visão ativamente
positiva na vida, trouxeram uma 
nova riqueza de pensamentos e 
ideias. Ficaram a conhecer melhor (e 
a amar!) a aldeia e o estilo de vida 
local. Trouxeram-nos também uma 
ótima notícia: teremos direito a uma 
'parte' do seu novo CD, ‘no hardship’,
e dos três outros lançados 

anteriormente, com 1 euro por cada unidade vendida a reverter para a DaM. O
quarto álbum da banda expressa, em forma musical, a filosofia subjacente de 
Jeanine e Steffen: abraçar a vida alegremente e com suavidade e tentar 
procurar a sua própria verdade e sentido da vida. Aqui temos uma amostra 
com a faixa ‘no hardship’:
https://youtu.be/_6PU7-9iuLQ.

Entrevistamos a Jeanine e o Steffen após a sua estadia:
Annette: O que é que mais gosta no Tarrafal?
Jeanine: A reclusão, a paz e tranquilidade, a simpatia.
Steffen: É o lugar perfeito para relaxar; é simplesmente uma baía 
maravilhosamente tranquila.

Annette: O que há de tão especial aqui ou no que é que difere de outros 
lugares?
Jeanine: Leva (ainda) um certo tempo até aqui chegar, então eu acho que as 
únicas pessoas que encontram o Tarrafal são aquelas que realmente lá querem
ir! Isso significa que, por um tempo, pelo menos, podemos sucumbir 
alegremente à ilusão de que este nosso planeta é totalmente despovoado de 
pessoas burras .
Steffen: As pessoas aqui são simplesmente mais amigáveis do que em outras 
localidades das ilhas de Cabo Verde. E é menos ventoso:-).

Annette: A nível pessoal, o que é que aqui encontra?
Jeanine: A inspiração para a nossa música, sem dúvida! A criatividade flui 
apenas da serenidade que é algo que podemos contar encontrar no Tarrafal.
Steffen: Não deixa de me fascinar o como as pessoas estão visivelmente 
contentes com as suas vidas, apesar de viverem no que poderemos chamar, 
materialmente falando, de ‚pobreza’. Quando estou em casa lembro-me disto 
muitas vezes.

https://youtu.be/_6PU7-9iuLQ


Annette: Porque é que apoiam a DaM, em particular?
Jeanine: Porque, nesta comunidade, encontramos pessoas que estão em paz 
com elas mesmas e quando veem algo que precisa melhorar, tentam então 
melhorá-lo.
Steffen: Há quatro anos atrás, procurávamos um projeto social que 
pudéssemos apoiar com as vendas dos nossos CDs. O contato pessoal e a 
confiança eram muito importantes para nós. Agora, estamos satisfeitos por ver
que tomámos a decisão certa e estamos impressionados com o que a DaM 
alcançou para o Tarrafal durante este período.

Annette: O que levam do Tarrafal?
Jeanine: Um bronzeado, duas novas canções e esperança!
Steffen: Levamos uma grande quantidade de novas impressões e inspiração 
para as nossas próprias vidas e para novas canções.

Outra pessoa que ficou impressionada
com as nossas iniciativas - e 
respondeu com grande generosidade 
- é Selvia Kucevic de Bielefeld, 
Alemanha. Numa visita ao Tarrafal 
em abril 2018, familiarizou-se com a 
nossa organização e com o nosso 
trabalho, e doou à DaM um ano de 
receitas de vários eventos de ioga 
(€1.500). Selvia é especializada em 
cuidados oncológicos e trabalhou, até
recentemente, entre outros 
trabalhos, num hospital oncológico 
para crianças na região Allgäu da 

Alemanha. É graças à sua paixão pelo ioga que beneficiámos deste generoso 
presente: como instrutora de ioga, organiza eventos especiais várias vezes por
ano, sendo os lucros doados por ela a uma organização de beneficência do país
onde naquele ano passa férias. Obrigado!

 
Estamos felicíssimos com a resposta positiva ao nosso trabalho e com o 
compromisso que muitas pessoas têm vindo a mostrar ter com a DaM e com 
as pessoas do Tarrafal e de Cabo Verde em geral. Tanto as melhorias (grandes 
e pequenas) como a verdadeira diferença que podemos fazer aqui não seriam 
possíveis sem o vosso envolvimento ativo e apoio financeiro. Então, de todos 
nós aqui, um muito grande

OBRIGADA!

 

Annette Helle und Selvia Kucevic


