Grupo de Artesanato

KUSHIRIKA
Aldeia de Mbamba
(Reserva Nacional
do Niassa, Moçambique)

“Kushirika” significa união. Em 2015,
um grupo de 26 homens e mulheres que
vivem na remota Aldeia de Mbamba,
dentro da Reserva Nacional do Niassa,
Moçambique, juntaram-se para criar
um grupo de artesanato com a ajuda
do Projecto Carnívoros do Niassa (www.
niassalion.org). A missão é encontrar
uma forma para a população e os animais
selvagens conviverem ao oferecer um meio
de subsistência sustentável, que não inclua
caça furtiva ou tráfico de animais selvagens,
para as pessoas sem escolaridade ou
emprego formal.

Kushirika também significa ganhar, aprender,
partilhar e proteger o lugar que chamamos casa, a
Reserva Nacional do Niassa, através da venda de
bens de alta qualidade criados localmente. O grupo
busca inspiração na selva onde vive e todos os seus
produtos têm um tema de conservação - desde os
cestos e chinelos de animais e tecelagem usando
plástico descartável para os desenhos bordados de
animais e plantas nos cestos, almofadas e mantas.

Estes produtos
e desenhos
contam a
história do
seu lar, onde
nasceram e
onde têm os
seus ancestrais,
oferecendo um
fio de esperança
para um futuro
sem caça
furtiva.

Todos estes produtos feitos a mão vêm do coração
de uma área selvagem que é fundamental para
os leões e muitos outros animais. Estes produtos
preservam o artesanato tradicional enquanto
oferecem um ar contemporâneo e 100% dos lucros
das vendas destes itens volta para o grupo.
Todos os itens, excepto o bordado, são feitos de
materiais sustentáveis encontrados na aldeia e
cercanias – chinelos deitados fora, barro, folhas de
palmeira lala, sacos de plástico descartáveis, bambu,
capim dos inselbergs. O que significa que cada item
é diferente. Para o bordado oferecemos pano e linha
de boa qualidade para garantir que os itens sejam de
alta qualidade e duradoiros, os padrões são deles.
Apoie o grupo Kushirika, ajude-os a crescer e
consequentemente ajude a proteger a vida selvagem.

Promovendo
coexistência
entre pessoas
e vida selvagem.

