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E a missão continua...
Em época de confinamento e contenção, com o incansável apoio
das empresas parceiras (pertencentes ao universo dos Amigos
AND) e de queridos voluntários, temos feito chegar a quem mais
precisa os tão necessários alimentos essenciais, como pão,
feijão, grão e outros produtos alimentares básicos, assim como
peixe congelado e até mesmo peixe fresco (em junho foram
distribuídos 270 kg), de forma a procurar mitigar as dificuldades
das diversas famílias que nos têm vindo a pedir ajuda.
De entre os amigos AND, foram instituidos 12 coordenadores para
as zonas de Arruda dos Vinhos, Benavente, Cacém, Cascais, Loures,
Margem Sul, Odivelas, Póvoa de Santa Iria, Santarém, Torres
Vedras, Braga e Porto, que têm como missão distribuir
os kits alimentares pelas famílias residentes nas
respetivas zonas, num total de 850 pessoas.
Um particular agradecimento à LCAP – Liga dos
Comerciantes de Automóveis de Portugal, que
nos ofereceu 40 viseiras de proteção e que
têm sido utilizadas durante a distribuição dos
alimentos.

Apoiar as
pessoas mais
vulneráveis
As noites de distribuição de alimentos
pelos sem abrigo de Lisboa são
asseguradas, durante o estado de
emergência, pelo nosso amigo AND
responsável pelas equipas deste projeto.
Desta forma conseguimos garantir o
apoio a muitas das pessoas mais
vulneráveis da sociedade através
da distribuição das refeições quentes
semanais.

É um privilégio poder servir e dedicar cada dia na
distribuição semanal de alimentos às muitas famílias
que tanto precisam deste apoio. Muito obrigada a todos
os que participam e tornam esta Obra possível.

Foi preciso
arrumar a casa!
O aumento da distribuição
de bens originou uma arrumação e mesmo uma remodelação geral do nosso
armazém. Criámos listas de
distribuição de artigos e constituímos equipas, atribuindo a cada equipa um coordenador de zona
que ficará responsável pela distribuição às famílias necessitadas.
Também o escritório, parte importante na organização logística
foi objeto de um “make-up” com a reorganização do parque
informático e um novo visual nas salas que servem de suporte
administrativo da Associação.

Consignação do IRS
Como vem sendo habitual durante o
período anual de entrega da declaração de
IRS, apelamos à contribuição de todos
com a consignação do seu IRS à AND,
verba que torna possível a continuidade
dos nossos projetos e contribui para o
desenvolvimento desta missão em prol
de um Mundo melhor. Obrigado a todos os
que se lembraram de nós!

Enxovais para bebés
O apoio às futuras mamãs tem continuado
com a distribuição de enxovais para os
seus bebés. O Vicente foi um dos muitos
bebés que a AND beneficiou, com muita
alegria e esperança no seu futuro!.

Apoiar sem mãos a medir!
Na escolinha AND em Benguela – Angola, 174 das 100 crianças
que habitualmente frequentam a escolinha AND vêm buscar
diariamente a sua refeição. Apesar do confinamento, agora mais do
que nunca, a ação Humanitária desta Missão, faz a diferença
e não tem mãos a medir para atender todos os que se
apresentam para receber ajuda e que não seria possível sem o
fiel e nobre apoio dos Amigos AND que continuam ao nosso lado ao
longo dos anos. A todos o nosso muito obrigado!
Para dar resposta a todo este esforço
foi inaugurada a nova cozinha,
numa cerimónia que contou com
a presença do Sr. Governador,
entre outras autoridades locais.
Por força da pandemia nos
últimos meses foram distribuídas diariamente cerca de
208 refeições, com cada criança
a trazer de casa a sua marmita
para o “lanche” do final de tarde.

O contentor em
Moçambique
Em Moçambique procedeu-se à descarga do conteúdo
do contentor de ajuda humamanitária enviado pela AND,
composto por 950 caixas
com material hospitalar e bens de primeira necessidade para distribuir pelos hospitais da região da Beira e pelas famílias carenciadas.

Donativo à Associação
Quinta Essência
A Associação QE (Quinta Essência) é uma
IPSS que promove o desenvolvimento do
pleno potencial de pessoas com deficiência
e/ou incapacidades bem como a sua
integração social, e que a AND
decidiu apoiar com diverso
material escolar, lúdico
e utilidades.

Uma operação árdua, mas com resultados positivos, e cujo vídeo
pode ser visto no nosso facebook. Obrigado queridos amigos e
parceiros locais pela vossa ajuda!

E, pelas Filipinas...
Em face do Covid-19, nas Filipinas o presidente decidiu que todas as
escolas irão permanecer fechadas até haver uma vacina. Na Missão
de Bohol, dada a atual realidade, a AND constatou a necessidade de
converter para vídeo todo o material didático e pedagógico,
principalmente os livros de leitura. O objetivo, num futuro próximo,
será levar esses videos de leitura a todas as regiões do país,
através da sua transmissão na TV nacional.

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