NEWSLETTER
Ed i

52

Mudar o Mundo, um coração de cada vez
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Reintegrar para
uma nova vida

Suporte
de aprendizagem
No seguimento de anos anteriores,
durante o mês de Agosto foi feita a
recolha de materiais escolares para
distribuição dos kit escolares nos
meses de Setembro e Outubro por
várias instituições de ensino primário
de norte a sul do país.
Foram também enviados para Angola
kits escolares e diverso material escolar
que foram entregues em sessões nas
instalações da AND, assim como
noutras instituições locais.

Com o apoio de vários Amigos AND
conseguimos reintegrar um beneficiário sem-abrigo, proporcionando-lhe um novo lar e um novo ambiente
para o seu progresso social. A AND
iniciou, em Agosto, todo o processo
de acompanhamento deste indivíduo,
que se viu forçado a viver na rua após a falência da sua empresa,
tratando da sua documentação pessoal, despesas de deslocação
e alimentação diárias, bem como da acomodação temporária.
Corolário deste acompanhamento foi a celebração de um contrato
de trabalho entre um dos parceiros AND e o beneficiário, agora
pronto para iniciar uma nova vida.

Espaço e condições
para crianças orfãs
A AND deslocou a Benguela, em
Angola, dois dos seus membros para
acompanhar e apoiar a delegação de
trabalho humanitária local. O foco da
ação realizada foi a distribuição de
bens a crianças órfãs com objetivo
de lançamento de um centro
de ensino pré-escolar. Com esta
viagem a AND conseguiu confirmar
o espaço para o desenvolvimento da
missão e também mesas e cadeiras
para cerca de 100 crianças e jovens
que até esta data comiam no chão.
Obrigado Amigos AND!

Incêndio no Algarve
Nos primeiros dias de Agosto a AND
deslocou-se ao Algarve, aquando
do incêndio na serra de Monchique
entregando alimentos secos e
frescos aos bombeiros, que se
encarregaram de os fazer chegar
às famílias com maior carência.

Nas Filipinas, o trabalho continua...
Em Outubro as crianças do programa STEPS celebraram o festival
anual do desporto com dança, canções e jogos.
Por esta altura eram já 57 as crianças, com idades compreendidas
entre os 2 e 4 anos, a serem ensinadas diariamente.
Por outro lado, a aposta na agricultura orgânica como base de
sustentabilidade e desenvolvimento, continua a atrair muitos
visitantes que querem ver e aprender as técnicas deste tipo de
jardinagem.

Visite o nosso site www.and-pt.org
Contribua com o mundo AND e conquiste um coração de cada vez.
geral@and-pt.org | T 211 922 851 • porto@and-pt.org | T 253 987 451

