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Mudar o Mundo, um coração de cada vez
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Alimentação
de Emergência

Novo Espaço
Logístico

A AND mantém a sua aposta no
Desenvolvimento Sustentável dos
casos de beneficência que apoia, não
deixando contudo, que aqueles que
passam necessidades acentuadas e
emergentes deixem de receber apoio
com a entrega continuada de centenas
de alimentos a diversas famílias, um
pouco por todo o território nacional,
numa ação enquadrada de apoio de
emergência.

Inauguramos na zona norte
do país o novo espaço
para o armazenamento
de alimentos frescos.
No mês de Junho, os
voluntários AND prepararam
as distribuições de alimentos
a todas as famílias identificadas
como casos urgentes para posteriormente
se passar à entrega dos mesmos.

Na Missão
das Filipinas:
Visita do Vereador
dos Recursos
Naturais
Diversão
na Festa
das Cruzes
A AND levou as crianças provenientes do
centro de acolhimento de Apúlia à famosa
festa das cruzes em Barcelos para uma
atividade anual muito divertida. Foram
horas de risos e muita diversão que
terminaram com um delicioso jantar,
oferecido por parceiros locais. Obrigado
Amigos AND e a todos os que tornaram
possível esta ação!

No município de Bohol, nas Filipinas, vários hóteis e resorts
foram informados de que terão que fechar as suas instalações
caso não sigam a nova legislação sobre segurança alimentar
e económica implementada pelo novo vereador dos recursos
naturais do município. Nesse sentido e no seguimento de
várias queixas registadas pelo incumprimento desta nova
lei, o vereador solicitou que Missionários da AND dessem
formação a vários agentes dos segmentos de negócio
local para que as normas sejam devidamente aplicadas.

Graduação da 8ª Turma
do Programa STEPS
A AND celebrou a graduação da 8.ª turma a completar com distinção
o programa STEPS. No último ano letivo também foi possível a
conclusão do primeiro ciclo escolar com 3 turmas de formação
em simultâneo, algo que
acontece desde o ano inicial,
em 2011. A maior parte
destes 47 graduados já
consegue ler de forma fluente. Algo muito especial,
se tivermos em conta que se
tratam de crianças, cuja
maioria ainda não completou
5 anos de idade. Parabéns!
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