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Mudar o Mundo, um coração de cada vez
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Porque é emergente ajudar!
Durante o mês de outubro os coordenadores e voluntários AND
do projeto SEA mantiveram a distribuição regular dos kits
alimentares a 1.200 pessoas nas zonas onde a Associação
centra o seu apoio: Lisboa, Montijo, Sintra, Cascais, Vila Franca de
Xira, Loures, Santarém, Caldas da Rainha, Torres Vedras, Arruda
dos Vinhos, Alcobaça, Esposende, Viana do Castelo, Póvoa de
Varzim, Braga e Porto.
É motivo de grande alegria para cada coordenador de zona AND
saber que os cabazes de alimentos que os voluntários fazem
chegar a cada casa identificada asseguram muitas das refeições
das famílias que, de outra forma, não teriam forma de sustento.
A pandemia deu origem ao aumento do desemprego e
situação de carência de muitas famílias. Graças aos donativos
provenientes de várias fontes, a Missão AND tem podido ajudar
estas famílias com a distribuição, por exemplo, de 1.500 kg de
arroz por 150 famílias.

Em Angola
pelas crianças
Neste último trimestre do ano e apesar da pandemia, foi possível prosseguir
em Benguela as visitas de seguimento a diversas famílias, ao mesmo
tempo que continuámos a dar acompanhamento escolar e distribuição da
refeição diária às 210 crianças da escolinha AND.
A AND recebeu um donativo de alimentos para a confeção das refeições da
escolinha que distribuiu às crianças do centro de Apoio Social Infantil em
Benguela. Mais uma vez o vosso importante apoio foi fundamental, pois sem
ele a ação solidária da AND não seria possível. O nosso mutio obrigado!

Partilhar para aquecer corações
As noites de apoio aos sem abrigo de Lisboa, com a habitual distribuição semanal da
refeição quente, continuam a ser asseguradas pelo coordenador Paulo Marques e a sua
equipa, que infelizmente se vão debatendo com as longas filas de pedido de alimento.
E, neste ano mais frio, a AND recolheu mais de 300 cobertores quentinhos que foram
distribuídos pelos sem abrigo, por famílias e instituições.

Campanha de Natal AND
Apesar dos tempos difíceis e diferentes a que todos estamos
sujeitos, e dando continuidade ao trabalho dos anos anteriores,
a AND assegurou as campanhas de divulgaçào AND em parceria
com a Toys r us durante a época natalícia.
Entre as lojas do grupo, do Minho ao Algarve, foram
distribuidos 9.000 produtos educativos e mais de
15.000 folhetos elucidativos da Missão AND. A todos
agradecemos o excelente trabalho e dedicação na
divulgação da mensagem AND.

STEPS nas Filipinas
Apesar do confinamento a Missão AND nas Filipinas conseguiu lançar
alguns programas STEPS, inclusive um novo programa no norte
de Samar, que está a ser ministrado a 16 crianças por um pastor
juntamente com 8 professores voluntários e assistentes. Com a ajuda
de doadores locais foi possível adquirir computadores e impressoras
para este e outros programas pré-escolares.
Cerca de 100 crianças inseridas nos programas STEPS continuam a ser
visitadas semanalmente para avaliação da aprendizagem, entrega de
novos módulos de ensino e ajuda aos pais.
Para o ano de 2021, por força da crise pandémica e de forma a
que mais crianças possam ser acompanhadas, o programa
foi reduzido para 3 meses, mantendo-se todos os apoios.
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