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Dimarts 27 Desembre 2016

Animeu‐vos! Podeu ser part
d’aquest projecte a partir de 5
€. Us expliquem tres passos. És
una bona oferta! Us
informarem puntualment via
xarxes i web de la marxa de la
iniciativa, que tendrà un punt
d’inflexió a partir de febrer
2017, a l’oest de Nepal.
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Amb tallers de fotografia participativa i d’educació en higiene menstrual per a
sobretot noies però també amb voluntat d’incidir en tota la comunitat, a localitats
d’aquesta zona on, ja he explicat aquí, existeix el Chhapaudi, una tradició d’origen
hindú ara no permesa a Nepal, per la qual dones i nenes són separades de la
comunitat mentre tenen el període, sense condicions higièniques bàsiques. I amb les
conseqüències que tot plegat comporta.

HAZ TU DONACIÓN
Higiene menstrual en Nepal Chhaupadi - Rato Baltin

(http://www.migranodearena.org/es/reto/13821/
menstrualennepalchhaupadi
ratobaltin/)
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I es fa amb la col·laboració imprescindible d’agents locals, mestres, infermeres i
activistes.
Mireu el vídeo:

El projecte explicat de primera mà:

I més...
A Facebook

Fes la teva aportació aquí! I/o difon el proyecte Rato Baltin (galleda vermella).
També podeu ser voluntaris de beartsy org, ser socis, o comprar art solidari:
info@beartsy.org
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‐ Recull de premsa – què diuen de beartsy org

22/11/2016

‐ Sobre el projecte Rato Baltin, nenes i dones i comunitats

rurals
12/10/2016

‐ Un projecte «SPECIAL» per acabar amb el Chhaupadi
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