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Mudar o Mundo, um coração de cada vez

Um trimestre
com esperança renovada
Na escolinha AND em Benguela uma pequena festa, em Outubro,
significou mais uma distribuição de alimentos (sumos, bolachas,
leite, iogurtes, compotas), material escolar e vestuário, e o último
mês do ano, para além de um novo professor, trouxe uma remodelação
nas instações da Missão, que foram pintadas e receberam uma cozinha
com novos equipamentos. Obrigado a todos os queridos Amigos que
têm ajudado esta Missão a crescer!

63.º Aniversário dos
Bombeiros de Góis

A nossa presença
na Web Summit

Por altura do seu 63.º aniversário, a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Góis organizou uma cerimónia comemorativa.
A AND foi convidada a estar presente na
cerimónia, tendo sido homenageada pelo seu
apoio, solidariedade e dedicação aquando
do auxílio às vítimas da vaga de incêndios de
junho de 2017.

À semelhança de anos anteriores, Lisboa
recebeu a maior conferência da Europa
em tecnologias – a Web Summit 2019
e a AND, graças aos convites recebidos,
visitou o certame e aproveitou a ocasião
para assistir a algumas palestras de
elevado interesse para a Associação.

Campanhas de Natal
Como acontece todos os anos por altura do Natal e numa parceria
com a Toys “R” Us foi-nos disponibilizado um espaço para estarmos
presentes nas suas lojas, onde demos início à nossa campanha de
divulgação Natal 2019, com a distribuição do calendário didático
2020 e angariação de fundos.
Este ano podemos estar presentes nas lojas Toys “R” Us nos centros
comerciais Colombo, Telheiras, Almada Forum, Braga (Minho Center e
Nova Arcada), Porto (Norte Shopping e Gaia Shopping) e, pela primeira
vez, no Algarve Shopping.

Doação do Grupo
Alberto Oculista
O Grupo Alberto Oculista doou à AND 4.400 pares de
óculos (de sol e graduados) para distribuição por famílias
carenciadas e sem abrigo em Portugal, e também em Angola.
Obrigado Grupo Alberto Oculista!

A nossa presença
na Natalis

Eventos solidários
em época de Natal

A AND esteve presente de 4 a 8 de
Dezembro na feira anual de Natal da FIL
– Natalis. Durante quatro dias tivemos
a oportunidade de divulgar a nossa
Missão, o nosso trabalho e os nossos
projetos de ajuda humanitária, bem
como dar a conhecer o nosso calendário
didático 2020 e ainda os trabalhos de
artesanato feitos por uma das nossas
voluntárias.
Tivemos ainda a oportunidade de ser
entrevistados pelo programa da RTP1
– Portugal em Direto, cujo vídeo está
publicado na nossa página do Facebook.

O projeto Gotas d’Ouro organizou
este ano três eventos solidários de
Natal para distribuição às famílias
carencidadas de Almancil, Torres
Vedras e Arruda dos Vinhos.
Nesta ação humanitária foram distribuídos produtos
alimentares a cerca de 180 pessoas (60 famílias e 78 crianças)
em Almancil; 80 famílias e 40 crianças em Torres Vedras; 140
famílias e 54 crianças em Arruda dos Vinhos.
Foram também distribuidos produtos alimentares pelas famílias
que ajudamos numa base regular e a dois voluntários AND.

Apoio incondicional
Como é hábito dos que em conjunto trabalham
para Mudar o Mundo, Um Coração de Cada Vez,
organizou-se um jantar de Natal com a presença
dos elementos da equipa AND para o projeto IIF, que muito têm ajudado
e apoiado os sem abrigo, como, por exemplo, na distribuição de 70
pares de meias quentes, para que se sintam mais protegidos do frio.

Festa de Natal
– STEPS Filipinas
A festa de Natal do projeto STEPS,
nas Filipinas, com a presença
das 70 crianças e dos seus
familiares, e onde cada criança
recebeu um presente, foi a
oportunidade para que os pequenos
se pudessem vestir de acordo com a
sua personagem favorita.

Ajuda a Moçambique
O contentor carregado com bens de primeira necessidade e
material hospitalar que durante vários meses foram objeto de um
processo de separação, embalamento e etiquetagem, saiu do porto
de Lisboa rumo ao porto da Beira, para distribuição pelas famílias
carenciadas e pelos hospitais e clínicas em Moçambique.
O carregamento e partida do contentor foi documentada
em video, que pode ver na nossa página do Facebook.

Visite o nosso site www.and-pt.org
Contribua com o mundo AND e conquiste um coração de cada vez.
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