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Kaixo! Bety naiz, eta 11 urte ditut. Limako El Agustino auzoan bizi naiz.
Nire amona eta haren familia mendian bizi ziren, baina ezin zuten lurra
lantzetik bizimodua atera, eta Limara etortzea erabaki zuten. El Agustino
auzora etorri ziren, ezagun batzuk bizi baitziren hemen.

Leku menditsua da El Agustino. Lur-zati bat hartu, eta etxea eraikitzen
hasi ziren. Auzo honetan ez dago zerbitzurik: ez eskolarik, ez argirik, ez eta
iturriko urik ere.

Auzoan ez zegoen zerbitzurik, ez eta medikurik ere. Haur asko hiltzen ziren,
batez ere, hesteetako gaixotasunen ondorioz, adibidez, beherakoak jota.

Hori dela eta, beherakoen arazoa konpontzen saiatzeko antolatu ziren
emakumezko batzuk, eta ahotik berriz hidratatzeko unitateak eratu zituzten,
beherakoa nola prebeni eta senda daitekeen erakusteko.

Emakumezko horien ekimenari esker, nire auzoko haurren osasuna hobetzen
joan da. Nik jangeletan egiten dut lan; nire amak eta izebak, ahotik berriz
hidratatzeko unitateetan; eta nire aitak eta anaiak, Auzokoen Batzordean
laguntzen dute, edateko ura eta hustubideak kanalizatzen.
Auzoaren egoera hobetu egin da, denon laguntzari esker.
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Kaixo! Hanna naiz, 8 urte ditut, eta Etiopian bizi naiz.
Lehen, ez ginen hirian bizi. Herri batean bizi ginen, landan, eta lurra
lantzen genuen, nekazariak ginen.

Zenbait urtetan lehortea izan genuen; lantzen genuen lurrak ez zuen ezer
ematen, eta gosea izan genuen. Ondorioz, hirira etorri behar izan genuen
senitarteko guztiek, lana bilatu eta janaria erosi ahal izateko.

Addis Abeba du izena orain bizi garen hiriak, eta nire herrialdeko, Etiopiako,
hiriburua da. Hiriko etxean ez dugu iturriko urik. Hortaz, ur bila joaten
gara egunero ahizpa eta biok putzu batera, janaria prestatu eta geure burua
garbitu ahal izateko.

Urak pisu handia du. Niri ez zait gustatzen lan hori egitea, nahiago dut
eskolara joan; izan ere, gauza asko ikasten ditut, nahiz eta jende asko garen
eta estu esertzen garen.

Petroliozko su batean prestatzen du egunero janaria amak. Putzutik ekarritako
ura irakin egiten du beti, tripako minik harrapatu ez dezagun.  Bueno, nire
bizitza pixka bat ezagutzen duzue orain. Agur!
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Frank izena dut, 9 urte ditut, eta Saloun bizi naiz, Tarragonatik hurbil.
Jende askok ezagutzen du Salou, hiri turistikoa delako eta jolas-parkea
duelako. Niri asko gustatzen zait; izan ere, beti uda dela dirudi.

Hurbileko petrokimika-industria batean lan egiten du aitak, eta hotel bateko
bulegoetan amak. Aitona, amaren aita, masia batean bizi zen lehen,
Tarragonatik hurbil, eta lursail batzuk lantzen zituen.

Aitonak azaldu didanez, masian putzu bat zegoen, edateko eta ureztatzeko
ura zuena; halako batean, ura gazitzen eta kalitate txarrekoa izaten hasi
zen. Aitonak dio industria askok putzuetako ura hartu zutelako bilakatu
zela ur geza itsasoko ur gazia bezalakoa.

Hortaz, 1980 inguruan, amak hamar urte zituela, masia saldu eta Saloura
joan behar izan zuten bizitzera. Urbanizazioa dago orain aitonaren garai
bateko lurretan.

Udan, ura aurreztu behar dudala gogorarazten didate senitartekoek, oso
garestia dela eta ez dugula urik gabe gelditu nahi berriz ere. A! Aurten,
turistentzako kanpaina antolatu du udalak, ura aurreztu dezaten. Bueno,
hurren arte! Agian, Saloun ikusiko dugu elkar!
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