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Como estudante e habitante do campo de refugiados Lugufu, o Edward tem vindo a
desempenhar o papel de líder da comunidade, educando 33 líderes de outras vilas
sobre HIV/AIDS (SIDA) e continuará a educar outros. Este método garante que
informações válidas e corretas sejam distribuídas por todos. Esta informação chegará
até aos recursos humanos envolvido em igrejas, escolas, convenções e outros
seminários.
Todos os projetos WTE pretendem tornar as autoridades locais auto-suficientes.
Durante a fase de planeamento, as autoridades locais desenvolvem e criam iniciativas
que podem ser facilmente implementadas nas suas próprias localidades. Durante a
fase de implementação, as autoridades locais têm a seu cargo a gerência e são
responsáveis pelos aspetos financeiros. Após a conclusão dos projetos, as
responsabilidades e deveres ficam sobre o comando das autoridades locais; deste
modo, as autoridades locais não dependem de organizações externas.
Uma das nossas associações é a ACDA (Agoro Community Developement
Association – Associação para o Desenvolvimento da Comunidade de Agoro). De
modo semelhante a muitas outras organizações sem fins lucrativos, os diretores da
ACDA são voluntários. A escassez de recursos financeiros ocorre em muitas
organizações associadas com a WTE. Estas organizações foram criadas tendo em
mente as necessidades da comunidade local. Inicialmente, a ACDA foi criada para
recolher dinheiro e recuperar corpos de pessoas assassinadas pela LRA (Lord’s
Resistance Army – Exército de Resistência do Senhor) e para lhes conceder um
enterro sagrado. Trabalhar numa região destruída pela guerra não destruiu o espírito
dos 78 voluntários. Recentemente, a ACDA abriu um centro de puericultura com o
auxilio das Nações Unidas. Este centro de cuidado infantil tem capacidade para
cuidar de 1400 crianças, e inclui uma escola vocacional e um centro de TI
(tecnologias da informação), cortesia das doações efetuadas pela RESPECT
Internacional.
Apesar da visão ambiciosa da ACDA para o futuro, sempre lhes faltou financiamento
e qualificações para a realizar. A WTE colabora com a ACDA para tornar estes
projetos reais. Um desses projetos é educar as pessoas sobre HIV/AIDS (SIDA). A
auto-suficiência da organização não é possível apenas através de um seminário e
material educativo. Assim sendo, um membro da comunidade é selecionado para
educar e proporcionar um suporte constante. Este mediador possibilita a expansão
do centro. Grandes expansões ocorrem quando um centro educacional é criado. É
assim que que se cria auto-suficiência comunitária significando que a comunidade já
não necessita de depender de organizações externas. Mais ainda, estes projetos
criam um sentido de comunidade e união. O objectivo final da WTE é fazer a
diferença e proporcionar um impacto duradouro na comunidade.

