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ULMA Fundazioa
Atal honetan, zure Fundazioak –ULMA osatzen dugun pertsonekin
batera– egiten duen jardueraren berri emango dizugu, izan ere,
horixe da gizartea eredu humanizatuago eta sostengarriago batera
eramateko hartua dugun konpromisoa bideratzeko daukagun modua.

Heldu gara Hondurasera!
Uztailean ULMAn jaso genituen sukalde tresnak iritsi dira Hondurasera jada. 8.000 kilometro
baino gehiago egin zuten itsasontziz helburu zuten portura iristeko, eta bertan atxikita eduki
zituzten urte bukaeran Hondurasek bizi izan zituen kontu politikoak tarteko. Luzea izan da
prozesua, baina merezi izan du.

ULMAk eta Mundukidek Mexikorako bidaia
solidario bat antolatu zuten
APIRILEAN GAZTELANIAZ IDATZITAKO
LIBURU ETA IPUINAK BILDUKO DITUGU
Oraingo honetan, gaztelaniaz idatzitako
liburu eta ipuinak bidali nahi ditugu
Hondurasko ikastetxeetara.
Haur eta nagusiendako irakurgaiak: testu
liburuak, literatura orokorrean, aldizkari
zientifiko eta teknikoak, nobelak,
entziklopediak, hiztegiak…
Seguru badaukazula ekartzeko zerbait!
Bilketa guneak apirilaren 30era arte izango dituzu
zure kooperatiban.

Argazki honen bidez, emakume batzuek eskerrona adierazi nahi dizuete entrega hau
ahalbidetu duzuenoi.

Maiatzean beste edukiontzi bat aterako da, eta
berriro ere ULMAren elkartasunez bete nahi dugu.
Zalantzarik badaukazu, jarri harremanetan ULMA

ULMA Fundazioa harro dago zure lankidetzarekin lortutakoaz. Eskerrik asko!

#keinujasangarria

fundazioarekin: ulmafundazioa@ulma.com

Joan den uztailera arte ULMA Orgetako
finantza zuzendaria izan den Izaskun
Vildarrazek Mexikora bidaiatu zuen
abuztutik azarora bitartean bertako proiektu
kooperatiboetan kolaboratzeko.
Kudeaketa eta antolaketa kooperatiboaren
kontzeptuei buruzko prestakuntza eman
du, eta analisi eta diagnostikoak egin ditu,
martxan dauden proiektuak hobetzeko
gomendioak emateaz gain. Turismo,
garraio, ogigintza, gozogintza, elikadura eta
abarrekin lotutako proiektuak izan dira Costa
Oaxacan, Puerto Escondidon eta Huatulcon.
Gainera, Mondragon eredu kooperatiboari
eta ekonomia solidarioari buruzko hitzaldiak
ere eman zituen eskola eta unibertsitateetan.
Gai horiek interesa piztu zuten.
Itzulitakoan Izaskunek kontatu digunez:

“Zailtasun larriak dauzkate negozioak
martxan jartzeko, batetik, kudeaketa
kooperatiboaz ezer gutxi edo batere ez
dakitelako, eta, bestetik, ezagutzen ez
dituzten merkatuei aurre egiteko zailtasun
handiak dauzkatelako”.
Distantziatik kolaboratzen jarraitzeko bidea
irekita utzi du, eta lerro hauek aprobetxatu
nahi ditu zuek ere halako esperientzia
solidario bat bizitzera animatzeko. “Lagundu
izanaren eta zure ekarpena egin izanaren
sentsazio atsegina uzten dizu, eta horrek
soberan konpentsatzen du egindako
ahalegina”.

ULMAn jasangarritasunaren alde egiten jarraitzen dugu…

PLASTIKOAREN KONTSUMOA

BIDEZKO MERKATARITZA

TOKIKO MERKATARITZA

ULMAko negozio batzuek plastikoaren
kontsumoa murriztu dute ura edateko
beirazko botilak erabiliz. Gainera, bilera gela
guztietan pitxerrak jarri dira iturriko urez bete
daitezen.
Eta plastikozko 5.000 botila gutxiago dira
urtean!
Kafe makinetan ere plastikoaren kontsumoa
murriztu nahi dugu: Bidebarri kafe
hornitzailearekin adostutako akordio bati
esker, plastikozko ontzirik kontsumitzen ez
baduzu, prezio hobea izango dugu. Ekarri
zure edalontzia eta lagundu ingurumena
zaintzen. Badakizu ULMAn plastikozko 3.000
ontzi baino gehiago kontsumitzen ditugula
egunean kafea hartzeko?

Kontuan hartuta Bidebarrik lan egiten duela
gizartean baztertuta gelditzeko arriskuan
dauden kolektiboak lan munduan txertatzeko,
aipatutako akordioan bertan bidezko
merkataritzako kafearen alde egingo dugu
ULMAn.
Bidezko merkataritzaren zigiluak bermatzen ditu
baldintza eta soldata duinak kafea ekoizten duten
kooperatibentzat, ingurumenarekiko begirunea,
haur esplotaziorik eza, gizon eta emakumeen
arteko berdintasuna eta kalitatezko kafea. Gure
helburu sozialak bat datoz %100ean bidezko
merkataritzaren eta Bidebarriren helburuekin. Eta
aldatzen laguntzeko: aurreko kafe markarekin
zeneukan prezio bera edukiko duzu, baldin eta
zure edalontzia ekarri eta plastikozko ontzirik
kontsumitzen ez baduzu.

Oñatiko dendak sustatu eta banaketa garraio
elektriko bidez egitea bultzatu nahi dugu,
Oñati berdeago eta sostengarriago batez
gozatzen laguntzeko.
Orain tokiko merkataritza klik batean daukazu
www.bertanerosi.com webgunearen bitartez,
ULMAk eta Oñatiko Udalak babesten duten
egitasmo honi esker. Hori hala, zure eskaria
egitean “ULMA” kodea sartuz gero, ULMAn
egin beharreko entregak doanekoak izango
dira uztailera arte. Sartu webgunean eta jaso
ezazu zure eskaria lanean eta ezin erosoago.
Hemen duzu informazio guztia:
www.begira.ulma.com

