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            MMOONN    PPRROOJJEETT    EENN    HHUUMMAANNIITTEE    

                                                                                    AAVVEECC    LLEE    MMeexxiiqquuee  

  
DDuu  1155  aauu  2299  mmaaii  22000088,,  jjee  ssuuiiss  aalllléé  aavveecc  mmoonn  ppaappaa  aauu  MMeexxiiqquuee..    

CC’’eesstt  mmoonn  cciinnqquuiièèmmee  vvooyyaaggee  ddeeppuuiiss  mmoonn  aarrrriivvééee  eenn  FFrraannccee  àà  ll’’aaggee  ddee  ttrrooiiss  aannss  eenn  22000011..  TToouuss  

cceess  vvooyyaaggeess  oonntt  ééttéé  ffaaiittss  aavveecc  mmoonn  ppaappaa..  

VVooyyaaggee  ddee  mmeess  ddiixx  aannss……  eett  ddee  mmoonn  hhuuiittiièèmmee  ttoouurr  dduu  mmoonnddee  eenn  aavviioonn  ((nnoommbbrree  ddee  kkiilloommèèttrreess  

eenn  aavviioonn  !!  eett  uunn  nnoouuvveell  aaéérrooppoorrtt  ::  DDuurraannggoo,,  llee  1133èèmmee))  

JJee  ssuuiiss  nnééee  aauu  MMeexxiiqquuee  llee  1144  JJaannvviieerr  11999988  eett  jj’’aaii  ddeeuuxx  ppaayyss  ::LLee  MMeexxiiqquuee  eett  llaa  FFrraannccee  

AAvveecc  PPaalloommaa    qquuii  aa  aacccceeppttéé  dd’’êêttrree  mmaa  ccoorrrreessppoonnddaannttee  aauu  MMeexxiiqquuee,,  jjee  pprrooppoossee  ccee  pprroojjeett  eenn  

hhuummaanniittéé……  qquuii  ssee  ddéérroouulleerraa  aauussssii  eenn  FFrraannccee  ddaannss  llee  ccoollllèèggee  ooùù  jjee  ssuuiiss  rreennttrréé  eenn  sseepptteemmbbrree  

22000088  ::  LLee  ccoollllèèggee  FFEENNEELLOONN  àà  GGRRAASSSSEE……..  eett  ppoouurr  eellllee  aavveecc  ssoonn  ééccoollee  sseeccoonnddaaiirree,,  qquuii  ffeettee  eenn  

22000088//22000099  ssoonn  cciinnqquuaannttiièèmmee  aannnniivveerrssaaiirree..  
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JJ’’aaii  cchhooiissii  mmaa  ccoorrrreessppoonnddaannttee  qquuii  aa  aacccceeppttéé  ttrrèèss  vvoolloonnttiieerrss..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  PPAALLOOMMAA..  

  

EEllllee  hhaabbiittee  aavveecc  sseess  ppaarreennttss  eett  ssoonn  ffrrèèrree  àà  SSaann  MMiigguueell,,  uunn  ppeettiitt  vviillllaaggee  qquu’’EEddoouuaarrddoo  nnoouuss  aa  

ffaaiitt  ccoonnnnaaîîttrree..  NNoouuss  yy  aavvoonnss  ccrréééé    ppoouurr  ddeess  ééccoolleess  pprriimmaaiirreess  uunn  pprrooggrraammmmee  dd’’aaiiddee  ppoouurr  lleess  

eennffaannttss  ppaauuvvrreess  qquuii  ccoonnssiissttee  àà  lleeuurr  ooffffrriirr  llee  rreeppaass  dduu  mmiiddii..  

  

DDeess  eennsseeiiggnnaannttss  eett  ddeess  ppaarreennttss  ffoonntt  ccee  rreeppaass……  ééqquuiilliibbrréé..  EEnnvviirroonn  770000  eennffaannttss  eenn  bbéénnééffiicciieenntt  

ddaannss  pplluussiieeuurrss  ééccoolleess..  CChhaaqquuee  rreeppaass  rreevviieenntt  àà  11  ppeessoo  2200  !!    

GGrrââccee  aauussssii  aauu  bbéénnéévvoollaatt  dd’’eennsseeiiggnnaannttss  eett  ddee  ppaarreennttss..  ((
11
))  

  

  

DDaannss  cceettttee  rrééggiioonn  aa  ééttéé  rrééaalliisséé  aavveecc  ddeess  eennffaannttss  llee  ffiillmm  EELL  GGLLOOBBOO..  ((
22
))  

DDeess  eennffaannttss  ddee  SSaann  MMiigguueell  oonntt  ccoonnttrriibbuuéé  aauu  lliivvrree  ::  IIMMAAGGIINNEE  MMOOII  LLEE  MMOONNDDEE  

((LL’’HHAARRMMAATTTTAANN))..  ((
33
))  

  

PPAALLOOMMAA  aa  DDOOUUZZEE  aannss..  EEllllee  eesstt  ddoonncc  ddééjjàà  àà  ll’’ééccoollee  sseeccoonnddaaiirree..  EEllllee  vveeuutt  êêttrree  mmééddeecciinn..  

  

  

NNOOTTRREE  PPRROOJJEETT  

VVooiiccii  ll’’aavvaanntt  pprroojjeett..  IIll  ddeevviieennddrraa  ddééffiinniittiiff  eenn  SSeepptteemmbbrree  22000088    aapprrèèss  ddeess  éécchhaannggeess  eennttrree  

PPaalloommaa  eett  mmooii..  ……  !!  eett  ll’’aaccccoorrdd,,  llee  ccoonnccoouurrss  ddee  nnooss  ééttaabblliisssseemmeennttss  ssccoollaaiirreess..  

IIll  aa  ttrrooiiss  ddiimmeennssiioonnss..  

  

11--  DDiimmeennssiioonn  CCUULLTTUURREELLLLEE..  

NNoouuss  ffeerroonnss  ddééccoouuvvrriirr  àà  nnooss  aammiiss,,  nnooss  ddeeuuxx  vviillllaaggeess,,  nnooss  ddeeuuxx  ééccoolleess  sseeccoonnddaaiirreess  eett  nnooss  

ccuullttuurreess..  EEllllee  mm’’aaiiddeerraa  àà  ffaaiirree  ddééccoouuvvrriirr  llaa  ccuullttuurree  NNAAHHUUAATTLL..  ((HHiissttooiirree,,  mmyytthheess,,  ccoonntteess,,  

llaanngguuee,,  eettcc..))  MMooii,,  jjee  ll’’aaiiddeerraaii  àà  ddééccoouuvvrriirr  llaa  PPrroovveennccee..  

AAuu--ddeellàà,,  iill  yy  aauurraa  ddééccoouuvveerrttee  ddee  ll’’eessppaaggnnooll,,  dduu  nnaahhuuaattll  ((hhttttpp::////nnaahhuuaattll..iiffrraannccee..ccoomm//)),,    

dduu  ffrraannççaaiiss  

PPuuiiss  ppoouurr  NNooëëll  nnoouuss  ffeerroonnss  àà  pplluussiieeuurrss,,  ddaannss  nnoottrree  ppaayyss  uunn  ccoonnttee  eett  ddeess  ddeessssiinnss..  

EEnn  22000088//22000099,,  nnoouuss  ffeerroonnss  uunnee  ppeettiittee  eexxppoossiittiioonn  ddaannss  cchhaaccuunnee  ddee  nnooss  ééccoolleess  

sseeccoonnddaaiirreess..  

OOnn  éécchhaannggeerraa  aauussssii  ddeess  pphhoottooss,,  ddeess  lliivvrreess,,  eett  ddee  llaa  mmuussiiqquuee..  

  

22--  DDiimmeennssiioonn  SSOOLLIIDDAARRIITTEE  

DDaannss  ssoonn  ééccoollee  sseeccoonnddaaiirree,,  iill  yy  aa  aauussssii  ddeess  eennffaannttss  ppaauuvvrreess  ppoouurr  qquuii  llee  rreeppaass  dduu  mmiiddii  eesstt  

ttrrèèss  iimmppoorrttaanntt..  EEnn  SSeepptteemmbbrree,,  nnoouuss    ccoonnnnaaîîttrroonnss  llee  nnoommbbrree  dd’’eennffaannttss  eett  llee  ccooûûtt  ppaarr  aann..  

DDee  pplluuss,,  àà  lleeuurr  ddeemmaannddee,,  nnoouuss  lleess  aaiiddeerroonnss  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddeess  aarrttss  ppoouurr  qquuee  ddaannss  lleeuurr  

ééccoollee  sseeccoonnddaaiirree,,  lleess  eennffaannttss  ppuuiisssseenntt  pprraattiiqquueerr  eett  vvaalloorriisseerr  lleeuurrss  aarrttss  eett  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  llaa  

mmuussiiqquuee  eett  llaa  ddaannssee  

OOnn  vvaa  aauussssii  ééttuuddiieerr  ccoommmmeenntt  ttrraavvaaiilllleerr  pplluuss  llaarrggeemmeenntt  llaa  ssoolliiddaarriittéé..  

  

  

  

  

  

                                         
1   UUnn  eeuurroo  ==  1177ppeessooss  !!  SSooiitt  uunn  eeuurroo  ==  1144  rreeppaass  !!!! 
2   JJ’’eenn  aaii  uunn  eexxeemmppllaaiirree.. 
3   LLee  bbéénnééffiiccee  eesstt  ccoonnssaaccrréé  eennttiièèrreemmeenntt  aauu  pprrooggrraammmmee  aalliimmeennttaaiirree  ddee  SSaann  MMiigguueell 
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33--DDIIMMEENNSSIIOONN  HHUUMMAANNIITTEE,,  ddeemmaaiinn..  

  

  

DDaannss  nnooss  ééttaabblliisssseemmeennttss  eett  aauussssii  aauupprrèèss  dd’’aammiiss  ddee  nnoottrree  aaggee,,  nnoouuss  eennvviissaaggeeoonnss  ddee  

rrééaalliisseerr  uunnee  eennqquuêêttee  ssuurr  ll’’HHUUMMAANNIITTEE  qquuee  nnoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  ddeemmaaiinn..  PPoouurr  cceellaa,,  nnooss  

ppaarreennttss  eett  ddeess  aammiiss  nnoouuss  aaiiddeerroonntt..  

AAuu  mmooiinnss  ttrrooiiss  aammiiss  eett  uunniivveerrssiittaaiirreess  nnoouuss  oonntt  pprroommiiss  lleeuurr  ccoollllaabboorraattiioonn  ppoouurr  llee  ttrraavvaaiill  

OOnn  eennvviissaaggee  aauussssii  ddee  ppuubblliieerr  uunn  lliivvrree  eennsseemmbbllee,,  eenn  ffrraannççaaiiss  eett  eenn  eessppaaggnnooll  eenn  22000099..  

CC’’eesstt  aauussssii  cceellaa  ttrraavvaaiilllleerr  àà  llaa  mmoonnddiiaalliissaattiioonn  !!  

  

CCeess  TTRROOIISS  ddiimmeennssiioonnss  ssee  ccoonnccrrééttiisseenntt  eenn    OOBBJJEECCTTIIFFSS  ::  

  

11--  AApppprreennddrree  àà  ttrraavvaaiilllleerr  eennsseemmbbllee  eennttrree  ddeeuuxx  ppaayyss,,  ddeeuuxx  ééttaabblliisssseemmeennttss,,  ddeeuuxx  ppeettiitteess  

vviillllaaggeess..  

  

22--  PPoouurr  lleess  ttrrooiiss  ddiimmeennssiioonnss,,  eennggaaggeerr  ddeess  aaccttiioonnss  ssuurr  aauu  mmooiinnss  qquuaattrree  aannss  ::  

--  EEnnvvooyyeerr  uunnee  aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree  ppoouurr  llee  rreeppaass  dduu  mmiiddii  àà  ll’’ééccoollee  sseeccoonnddaaiirree  ddee  PPaalloommaa  eett  

ppoouurr  lleeuurr  pprroojjeett  ::  ddéévveellooppppeerr  lleess  aarrttss..  PPoouurr  cceellaa  pplluussiieeuurrss  aaccttiioonnss  sseerroonntt  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  

ttrroouuvveerr  ll’’aarrggeenntt  nnéécceessssaaiirree..  

--  RRééaalliisseerr  eennsseemmbbllee  uunnee  eennqquuêêttee  ssuurr  ll’’HHuummaanniittéé  eett  pprroodduuiirree  uunn  oouuvvrraaggee  eenn  22000099  

--  EEcchhaannggeerr  pplluussiieeuurrss  ffooiiss  cchhaaqquuee  aannnnééee  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  nnooss  ccuullttuurreess,,  nnooss  mmooddeess  ddee  

vviiee  eett  nnoottrree  vviiee  dd’’ééllèèvveess  aauu  ccoollllèèggee..  CCeellaa  ssee  ffeerraa  aauussssii  ppaarr  iinntteerrnneett..  

  

33--OOrrggaanniisseerr  eenn  JJuuiinn,,  uunn  ppeettiitt  ccoollllooqquuee  ssuurr  uunn  tthhèèmmee  rreelleevvaanntt  ddee  ll’’hhuummaanniittéé..  PPoouurr  cceellaa,,  

nnoouuss  uuttiilliisseerroonnss  aauussssii  iinntteerrnneett..  

  

                              LLee  PPrrooggrraammmmee  22000088//22000099  sseerrrraa  pprrêêtt  ppoouurr  llee  55  OOccttoobbrree  22000088  
  

PPoouurr  nnoottrree  pprroojjeett,,  nnoouuss  aavvoonnss  ccrrééee  llee  cclluubb  ddeess  CCOOLLIIBBRRIISS..  

PPOOUURRQQUUOOII  ??  

  

HHUUIITTZZIILL  ssiiggnniiffiiee  CCOOLLIIBBRRII  eenn  NNAAHHUUAATTLL,,    uunnee  llaanngguuee  iinnddiiggèènnee  dduu  MMeexxiiqquuee  uuttiilliissééee  ddaannss  llaa  

rrééggiioonn  ooùù  hhaabbiittee  PPaalloommaa    ((hhttttpp::////nnaahhuuaattll..iiffrraannccee..ccoomm//..    

LLee  CCOOLLOOBBRRII  aa  aauu  mmooiinnss  TTRROOIISS  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ::  

••  IIll  eesstt  rraappiiddee  ((ccoommmmee  lleess  mmoouuvveemmeennttss  ddeess  CCoolliibbrriiss))..  

••  IIll  eesstt  rréégguulliieerr  ((ccoommmmee  lleess  fflleeuuvveess  vviissiittééss  ppaarr  lleess  CCoolliibbrriiss))..  

••  IIll  eesstt  ddee  bboonnnnee  qquuaalliittéé  ((ccoommmmee  llee  rrôôllee  ddee  ppoolliinniissaatteeuurr  qquuee  jjoouueenntt  lleess  CCoolliibbrriiss))..  

  

LLeess  AAzzttèèqquueess,,  aauuttrree  ppeeuuppllee  aannttiiqquuee  dduu  MMeexxiiqquuee,,  aattttrriibbuuèèrreenntt  aauuxx  CCoolliibbrriiss  lleess  vvaalleeuurrss  ddee  

ttrraavvaaiilllleeuurrss  eett  ddee  lluutttteeuurrss  ccoouurraaggeeuuxx..  CCee  ppeeuuppllee  ffuutt  éémmeerrvveeiilllléé  ddee  vvooiirr  lleess  CCoolliibbrriiss,,  mmaallggrréé  

lleeuurr  ppeettiitteessssee,,  ffaaiirree  ffrroonntt  àà  ddeess  aanniimmaauuxx  ppaarrffooiiss  cceenntt  ffooiiss  pplluuss  ggrraanndd  qquu’’eeuuxx,,  ccoommmmee  uunn  

rraappaaccee  oouu  uunn  mmaammmmiiffèèrree..  CCee  ccoommppoorrtteemmeenntt  mmaarrqquuaa  ttaanntt  cceettttee  ccuullttuurree  qquuee  ll’’uunn  ddeess  

ddiieeuuxx  rreeççuu  llee  nnoomm  ddee  cceess  mmiinnuussccuulleess  ooiisseeaauuxx  ::  HHUUIITTZZIILLOOCCHHTTLLII  

  

AAnnaa  PPaaoollaa  BBeerrnnaarrdd..  CCaabbrriiss  1155..0088..22000088  

aannaappaaoollaa..bbeerrnnaarrdd@@oorraannggee..ffrr    

PPaalloommaa        SSaann  MMiigguueell  1155  0088  22000088  

PPrraaddeeaacc3300@@hhoottmmaaiill..ccoomm  
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LLee  cclluubb  ddeess  CCOOLLIIBBRRIISS  

  
IIll  rrééuunniitt  aauu  MMeexxiiqquuee  eett  eenn  FFrraannccee  ddeess  EENNFFAANNTTSS  ddee  77  àà  1155  aannss..  

  

PPaalloommaa  llee  ccoooorrddoonnnnee  aauu  MMeexxiiqquuee  eett  AAnnaa--PPaaoollaa  eenn  FFrraannccee..  

  

LLeess  aaddhhéérreennttss,,  aaccccoorrdd  ddeess  ppaarreennttss,,  ss’’eennggaaggee  àà  ttrraavvaaiilllleerr  aauuxx  ttrrooiiss  ddiimmeennssiioonnss  ::  

  

••  CCuullttuurreellllee  

••  SSoolliiddaarriittéé  

••  HHuummaanniittéé  

  

TToouutteess  lleess  pprrooppoossiittiioonnss  ppoouurr  cceellaa  ssoonntt  lleess  bbiieennvveennuueess..  

  

LLee  SSiittee  Enfance  eett  EExxiisstteennccee  aaccccuueeiillllee  llee  cclluubb  ddeess  CCoolliibbrriiss..  

  

MMaaiill  dd’’AAnnaa--PPaaoollaa  BBeerrnnaarrdd        ::  aannaappaaoollaa..bbeerrnnaarrdd@@oorraannggee..ffrr  

AAddrreessssee  dduu  ssiittee  ««  EENNFFAANNCCEE  eett  EEXXIISSTTEENNCCEE  »»  ::    http://www.enfanceetexistence.org/ 

 


