
STORY : Mamadou Balde

HERÓIS DA COMUNIDADE
Mamadou Balde
Chamo-me Mamadu Baldé.
Tenho 13 anos.
Vim da Guiné-Bissau.
Só vim com o meu pai,
o meu irmão e a minha irmã.
A minha mãe e o meu irmão mais pequeno ficaram na Guiné-Bissau.
Quando cheguei, quando passou um mês, eu queria voltar.
Ficava sozinho em casa, as aulas ainda não tinham começado,
ficava triste, sozinho.
Não queria ir ao parque, ficava em casa a ver televisão.
Depois quando cheguei à escola, conheci os meus amigos e mudei de
ideias.
Vou à escola, depois vou à mesquita.
Aprendemos sobre Deus, o Islão, a ler o Corão.
Na escola, aprendo coisas da vida.
Queria ser futebolista, mas, se vir que não dá, quero ser jogador de
basquete.
Aqui, dividimos as equipas e jogamos normalmente.
Na minha equipa, não dividimos, era misturar, isso não interessava a
religião.
Era só misturar.
Chamo-me Mamadu Baldé.
Tenho 13 anos.
Vim da Guiné-Bissau.
Não tenho mais nada para dizer.

COMMUNITY HEROES
Mamadou Balde

My name is Mamadu Baldé.
I'm 13 years old.
I came from Guinea-Bissau.
I came with my father, brother and sister.
My mother and little brother stayed in Guinea-Bissau.
When I came, one month later, I wanted to go back home.

I'd stay alone at the house, school hadn't started yet, and I felt sad and alone.
I didn't want to go to the park, I'd stay at the house, watching TV.
Then, when school started, I met my friends and changed my mind.
I go to school, then I go to the mosque.
We learn about Allah, Islam, and we learn to read the Koran.
At school, I learn about life.

I want to be a football player, but if I see that I can't, then I want to be a
basketball player.
Here we divide teams and play normally.
In my team, there was no division, it was mixed, religion didn't matter.
It was all mixed.

My name is Mamadu Baldé.
I'm 13 years old.
I came from Guinea-Bissau.
I have nothing else to say.
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