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No dia 18 de junho de 2014, Prem Rawat foi 
o orador principal no Central Hall, 
Westminster, Londres, num evento 
patrocinado pela Fundação da Água e 
Alimentação  (WAF). A WAF promove 
iniciativas relacionadas com boas práticas 
globais no âmbito da segurança alimentar 
e do abastecimento de água.
  
Todos os anos, desde que foi fundada em 
Copenhaga por Tina Lindgreen em 2008, a 
WAF vem atribuindo o seu Prémio 
Humanitário Água e Alimentação a 
Organizações Não Governamentais (ONG) 
que tenham iniciado os projetos mais 
inovadores, sustentáveis e duplicáveis, 
para fornecer alimentação e água aos 
mais necessitados. O Fundador da TPRF, 
Prem Rawat, foi o Patrocinador da 
Cerimónia de entrega dos Prémios de 2014, 
juntamente com Sua Alteza Real, a 
Princesa Basma bint Ali da Jordânia.

Segundo o Programa Mundial Alimentar 
das Nações Unidas, 842 milhões de pessoas 
não tiveram comida suficiente em 2013. No 
entanto, nunca, na história da huma-
nidade, foi a produção alimentar tão 
eficiente e produtiva. Com uma popu-
lação mundial a crescer rapidamente (2-3 
biliões em 2050), é urgente tomar medidas.

Premiando 
 
                                                                      

A WAF pretende mostrar que há no 
planeta comida e água disponíveis para 
sustentar adequadamente todas as 
pessoas. O desafio é o acesso a esses 
direitos humanos. Os prémios da WAF 
celebram iniciativas inovadoras, imple-
mentadas em todo o mundo por pioneiros 
reconhecidos e excecionais, no sentido de 
melhorar o acesso à comida e à água 
potável. Todos os anos, uma dessas 
iniciativas é selecionada para ganhar o 
prestigiante Prémio da WAF.

O vencedor do prémio de 2014 foi o 
Centro Africano de Gestão Holística do 
Zimbabwe,  escolhido a partir do que foi 
descrito como uma competição renhida 
entre cinco finalistas e as suas iniciativas 
pioneiras para colocar comida e água na 
mesa de algumas das comunidades mais 
ameaçadas do mundo, fortalecendo-as. 
“Na realidade, não enfrentamos falta de 
comida, o problema é a distribuição,” disse 
Tina Lindgreen, a fundadora da WAF, 
acrescentando que existe uma neces-
sidade de partilhar boas práticas e 
soluções sustentáveis que possam ajudar a 
alterar a situação.
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Ao descrever uma visão abrangente, Prem Rawat 
disse à audiência: “Todos os nossos esforços, quer 
sejam a sustentabilidade, alimentar os que têm 
fome, trazer água potável... nós queremos, à nossa 
maneira, criar um céu aqui mesmo, na terra. E quem 
alguma vez nos poderá acusar de pensar tão 
ousadamente? Porque é uma visão ousada, querer 
criar um céu para nós e para os nossos semelhantes 
e deixar um legado desse céu às próximas 
gerações, para que possam continuar a viver o 
sonho de criar o céu durante o seu tempo de vida e 
para os tempos vindouros.” 
 
Prem terminou aplaudindo todos os presentes pelos 
seus esforços, e recebeu, por sua vez, uma ovação 
em pé da plateia.

Segundo um convidado, John Carpenter, um 
apoiante de longa data do Programa Comida para 
Todos da TPRF, “O caloroso sentimento de 
unanimidade criado pelo orador principal foi 
expresso da melhor maneira por um membro da 
equipa do Zimbabwe que ganhou o Prémio da WAF 
de 2014. Disse-me com grande humildade que, para 
ele, o verdadeiro prémio tinha sido poder partilhar o 
dia com pessoas que pensavam da mesma forma e 
que sentia que estava a receber o prémio da WAF 
em nome de todos.” 


