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Mudar o Mundo, um coração de cada vez
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Cabo Delgado
– um projeto
em andamento!
Os trabalhos neste projeto continuaram em bom ritmo com o
estabelecimento de diligências com os hospitaios locais em Cabo
Delgado e com a Associação parceira da AND, e com a realização de uma
nova avaliação e estudo, que levaram a alguns ajustamentos no projeto,
enquanto no armazém se procedeu a todo o trabalho de logística,
com a seleção e embalamento de muitos dos bens.
Durante o mês de agosto o projeto entrou na sua segunda fase e “passou
para as mãos” de Sansão Matavele, coordenador de uma das áreas do
projeto SEA da AND e fundador da Associação Enorme Embondeiro, que
será também um dos membros que se irá deslocar a Moçambique.
No final do trimestre, o projeto dividia-se em várias frentes que iam desde
a angariação de fundos para a sua concretização, até aos procedimentos
da logística do transporte, passando pelos contactos com os locais de
estadia da equipa, das escolas onde se fará a distribuição dos kits ou da
continuação da avaliação, separação e embalamento dos bens a enviar.
Foi tempo também da recolha dos 500 artigos para crianças
confecionados pelas voluntárias da Dress a Girl Portugal que se associou
a este projeto.

Gratidão e uma nova ajuda
O projeto da Cozinha Social viu chegar a hora da despedida da querida amiga e
voluntária D. isabel, do restaurante “Sete Casas”, que durante mais de 12 anos e
todas as semanas, cozinhou incansavelmente para os sem abrigo e recebeu durante
anos os nossos voluntários. A nossa gratidão infindável na hora de um merecido
descanso para uma pessoa com o coração do tamanho do mundo.
E uma partida também pode ser uma chegada! O Sr. Coelho e a sua equipa
colocaram-se à nossa disposição toda a sua experiência, bens e equipamentos e
tomaram conta da nova cozinha social AND durante o primeiro mês para a confecção
das refeições quentes para os sem abrigo. Um grande bem haja para todos!

Serviço em ampliação
Ampliação da distribuição de alimentos nas
zonas norte de Portugal. Para além das famílias
habituais a quem distribuímos os kits alimentares
semanais, temos agora também compromisso de
apoio com alimentos frescos e outros produtos a
várias Instituições.

Uma missão a crescer
com a vontade de todos
As aulas de capoeira dadas pelo professor voluntário, e que
tinham lugar uma vez por semana, por força da enorme
afluência de crianças passaram a ser bi-diárias, de
manhã e à tarde, divindo-se as crianças em grupos.
Na escolinha começamos a premiar mensalmente as
crianças que apresentam melhor desempenho nas diversas
disciplinas, numa medida saudável de competição que
começa a mostrar os seus frutos pela vontade e esforço
dos menos interessados.
Recentemente um outro voluntário prestou-se a ensinar
viola, orgão e canto, 3 vezes por semana, às quase 200
crianças.
Mas o apoio não cessa nestas atividades, pois o projeto AND paga também as análises e
os medicamentos a várias crianças.
Entre as muitas famílias apoiadas, destaca-se uma família monoparental, cuja mãe
solteira de 5 filhos é deficiente motora, e a quem ajudámos a criar um pequeno micro-negócio por forma a ser
independente e poder sustentar a sua família, que ainda depende da mãe para viver.
Apesar da primeira tentaiva de ajuda se ter logrado por ela ter sido assaltada e não ter meios para continuar, não
desistimos e voltámos a comprar-lhe os produtos iniciais para conseguir algum lucro e poder custear a continuação
do negócio.

Centro de formação nas Filipinas
O terreno de 6 hectares, comprado por amigos da delegação
AND irá ser convertido num centro de formação agrícola.
As casas existentes na propriedade estão a ser reparadas
e preparadas para o futuro centro, estando também a ser
construídos alojamentos para os estagiários que chegam de
longe e que irão ficar
a viver nas instalações
durante a sua formação
na área de agricultura
biológica cujo governo irá
apoiar financeiramente.

Civic Europe
Na delegação norte da AND, por iniciativa de uma
das nossas voluntárias foi elaborado um projeto
social na área da agricultura para benefício da
comunidade local.

Novo membro AND
e uma presença habitual
Procurando uma vertente de crescimento a
AND conta com um novo membro para a área
administrativa, dando apoio no escritório e aos
projetos.
Marcel, apesar de ter a sua profissão e trabalhar
numa empresa cerca de 10 horas por dia, tem feito
a diferença no muito trabalho administrativo da
Associação a que dedica 2 a 3 horas do seu dia
para dar avanço nas tarefas AND.
Presença habitual é a de Jacob, o ilustrador
que todos os anos viaja desde a Alemanha
até Portugal e por cá permanece por cerca de 2
meses, para se dedicar exclusivamente a
ilustrar algumas das publicações
educativas infantis AND.
Apesar da pandemia, este
ano não foi excepção e Jacob
esteve connosco criando os
desenhos que as crianças
adoram e que os pais levam
para casa, onde não pode
faltar o habitual calendário
infantil AND.

Kit escolar de apoio
A semelhança de anos anteriores, a AND distribuíu mais
de 5000 kits escolares para crianças em Portugal e em
Moçambique. Cada kit, preparado no nosso armazém, foi
composto por cadernos, canetas (azul, preta e vermelha), lápis,
borrachas, afiador e lápis de cor.
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