Santos Anjos: Comunidade de Apoio se Fortalece
em Bywater, Nova Orleans
por Clarita Bourque, MSC
O Centro Congregacional Santos Anjos, localizado no centro de Nova
Orleans, sempre foi um lugar movimentado! Por muitos anos, foi o local
do noviciado da Província de Louisiana das Marianitas e da Academia Santos Anjos, um
colégio feminino. Atualmente, a propriedade abriga um complexo de apartamentos para
idosos de baixa renda, escritórios administrativos para a Congregação e diversas
comunidades locais.
A devastação de Nova Orleans pelo furacão Katrina, em agosto de 2005, causou grandes
danos no centro da cidade. O Centro Congregacional não foi exceção, com três dos seus
edifícios sofrendo danos no telhado e inundações.
A vida no Centro mudou em muitos aspectos, desde o Katrina. Embora Santos Anjos sempre
tenha sido um lugar de encontro para as Marianitas, agora tornou-se uma meca para
inúmeros grupos que perderam seus locais de reunião devido à tempestade ou foram
formados para lidar com os problemas causados pelo furacão. Em um determinado dia, as
instalações podem acomodar a congregação de uma pequena igreja pobre, a associação de
moradores locais, autoridades eleitas e seus eleitores, funcionários da Federal Emergency
Management Agency (FEMA) – “Agência Federal de Administração de Emergência” – ou
vários outros grupos de planejamento. As 13 Marianitas que vivem no local consideram um
privilégio sediar esses encontros.
Embora os
esforços de
recuperação do
furacão tenham
tido um
impacto
definitivo sobre
o bairro, a área
ainda está sem
um grande
supermercado.
Há inúmeras
lojas de esquina
que são
convenientes,
mas caras para
muitos
moradores do
bairro que vivem abaixo ou no limiar da pobreza.
Então, quando as irmãs foram contatadas por um grupo
local solicitando espaço para um mercado de produtores no
terreno do complexo, elas responderam com um entusiasmado "SIM"!
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O Mercado Sankofa fez sua estréia oficial no Santos
Anjos em setembro de 2011. "Sankofa" vem da
língua Akan, de Gana, e traduz literalmente
para SAN (retornar), KO (ir), FA (olhe,
procure e leve). Na cultura Akan, o
Sankofa representa a importância de
respeitar a sabedoria do passado, ao
mesmo tempo em que se planeja e
trabalha para o futuro.
Os objetivos da agência
organizadora do mercado, a
Corporação de Desenvolvimento
Comunitário Sankofa, são: servir
como âncora para a comunidade de
Ninth Ward, de Nova Orleans,
capacitar a comunidade de Nova
Orleans com informações e acesso a
alimentos saudáveis locais, estimular a
atividade econômica, e fornecer recursos de
educação de saúde e bem-estar.
Todos os sábados, das 10h00 às 14h00, o mercado oferece aos clientes uma ampla variedade de
legumes frescos, laticínios, produtos de panificação, condimentos, frutas frescas e ervas. Como um
incentivo adicional, os compradores que utilizam vale-refeição e que gastam pelo menos US$ 10
em produtos alimentares, recebem US$ 10 em “dólares vegetais", com os quais eles podem
comprar frutas e legumes. A unidade móvel de saúde da Clínica Filhas da Caridade está
frequentemente à disposição para ajudar com problemas de saúde. Músicos e artistas locais
entretêm os clientes. A Livraria Móvel da Biblioteca Pública de Nova Orleans às vezes também faz
uma aparição.
O Sankofa publica uma mala direta on-line informativa e
atraente a cada semana. Ela contém receitas, nomes de
fornecedores e outros prestadores que estarão à
disposição no sábado seguinte, fotos da semana anterior
e citações dos clientes.

Há alguns meses atrás, a fim de acomodar mais fornecedores e clientes, o mercado se mudou para
três quarteirões acima na rua, para um pátio de escola. Nem é preciso dizer que sua falta é muito
sentida em Santo Anjos. Foi uma maneira ideal para incentivar e apoiar os agricultores e
comerciantes locais e construir a nossa economia local.
Naturalmente, as Marianitas em Santos Anjos ainda fazem as suas compras no mercado. Quando
você está em uma área há 162 anos, como as Marianitas estão, você conhece um monte de gente!
O mercado é o local perfeito para encontrar as pessoas, renovar velhos conhecidos e conhecer
novos amigos e vizinhos, ao mesmo tempo em que se constroi uma comunidade resiliente.
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