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Publicações AND

Centro comunitário
em Benguela
Dando seguimento à viagem humanitária
a Angola foi adquirido um terreno com
1000m2. Para além da aquisição deste
terreno, onde irão funcionar as novas
instalações do centro comunitário infanto-juvenil de Benguela, a AND apoia a Missão
em Angola com um donativo mensal que
ajuda a suportar as despesas com os
colaboradores que trabalham no centro
comunitário: um professor (que ensina
entre 80 a 100 crianças), um vigilante e
uma cozinheira que prepara e fornece uma
refeição diária a todas as crianças.

A preparação dos calendários AND
para 2020 e 2021 já tiveram início
com a entrega dos coloridos desenhos
pelo nosso amigo ilustrador, tendo-se
também dado início à produção de
outras novas publicações educativas
AND.

Ajuda a Moçambique

Um projeto
acompanhado
Ao abrigo deste projeto continuamos a
apoiar o protegido que retirámos das
ruas e a quem estamos a assegurar o
passe, alojamento e medicamentos, e
que acompanhámos enquanto esteve
hospitalizado, contando que durante os
próximos meses, já esteja recuperado e de
regresso ao seu local de trabalho.
Neste projeto contamos desde abril com
a ajuda de um querido amigo AND que,
a nosso pedido, abraçou e passou a
organizar o projeto IIF da área dos semabrigo e que como nós compartilha os
ideais de Mudar o Mundo, Um Coração de
Cada Vez.

Em abril uma equipa de seis elementos AND procedeu a seleção,
embalamento e etiquetagem de 31 paletes de material hospitalar,
maiormente cirúrgico, que nos foi doado por um laboratório amigo
AND de forma a chegarem aos hospitais afetados pelas catástrofes
naturais em Moçambique.
Ao todo foram enviadas 12 paletes
para os hospitais da zona da Beira e
as restantes para hospitais de outros
locais do país. No contentor, para
além de material hospitalar, foram
também enviados alimentos não
perecíveis, material escolar, roupa,
calçado e artigos para o lar.

Amigos AND
Um amigo AND adquiriu
uma loja para expandir o
seu negócio e doou todo o
recheio da mesma à AND.
Neste espaço e durante 3
dias, dez voluntários AND
trabalharam na catalogação
e retirada de todo o recheio
que foi enviado para o nosso
armazém central em Lisboa.

Dia da criança
Na comemoração do dia da criança, a AND
organizou festinhas para os mais pequenos
em algumas escolas de Portugal e Angola
com lanche, distribuição de balões e uma
prenda a cada criança.

E, por falar em amigos, a empresa de serviços de transporte de
mercadoria e logística Torrestir, está sempre presente em todas
as ações do trabalho humanitário AND. Um apoio imprescindível
com quem podemos contar para o transporte da carga, desde a
origem até ao destino de embarque ou até ao armazém central AND.

Assembleia Geral
Em junho realizou-se a Assembleia Geral da AND, tendo sido
aprovada a reestruturação do modelo operacional e financeiro
da Associação dando continuidade a uma consciência constante,
solidária e determinada de Mudar o Mundo, Um Coração de Cada Vez.
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