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"Não devemos contentar-nos
em falar do amor para com o
próximo, mas praticá-lo."

Albert Schweitzer
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UM RESUMO ... 
O início de um ano
frutífero ... 

COMEÇAMOS 2020
COM 680 CRIANÇAS
MATRICULADAS
NOS PROJETOS.

Em janeiro de 2020 nossos voluntários Luiz Carlos
e Raquel, coordenadores de campo, retornaram a
Moçambique após as férias de final de ano no
Brasil. 
 
Desde que retornaram ao país se juntaram a
nossa equipe moçambicana em preparativos para
mais um ano frutífero. 
 
Ainda garantindo a segurança nutricional das
nossas famílias cadastradas seguimos os
trabalhos na expectativa de um ano de muito
trabalho para seguir na recuperação dos
inúmeros estragos feitos pelo ciclone Idai em
março de 2019 que ainda se fazem presentes em
vários cenários do cotidiano da província de
Sofala.

O início do ano letivo nas nossas escolinhas
se deu em fevereiro e as crianças como em
todos os lugares do mundo cheias de
empolgação com os materiais escolares e
o reencontro com os colegas.
 
Na área da horticultura nossas plantações
floresceram e encheram nosso coração de
esperança.
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O trabalho não pode
parar... 
O ano de 2020 começou também
trazendo desafios para nossos projetos
em Moçambique. No início do ano
mudanças na companhia aérea que nos
atendia levou ao cancelamento da
primeira viagem do ano. Mas isso não
impediu de participarmos em parceria
com equipe de voluntários brasileiros
que estiveram no solo moçambicano e
juntos distribuímos muito amor e
amparo.
 
Na sequência vieram as notícias do
novo vírus levando a maior cautela nos
planejamentos e enfim as restrições de
deslocamentos internacionais.
 

Apesar de não ter sido possível o envio
de equipes de apoio saindo do Brasil
para reforçar o trabalho de Luiz Carlos e
Raquel e a equipe de funcionários
moçambicanos nossos trabalhos em
Moçambique seguiram diariamente até
março.
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COVID-19

Aulas suspensas em
Março. Retomamos o
trabalho de garantir a
segurança alimentar das
famílias.

No presente momento as medidas de distanciamento
social culminaram com a suspensão das aulas
escolares ainda sem previsão de término. 
 
Na impossibilidade de atender presencialmente
nossos alunos e no esforço de garantir a segurança
alimentar das nossas crianças seguimos distribuindo
alimentos para as famílias.
 
Aos nossos colaboradores locais garantimos a
manutenção dos salários e suporte as suas famílias. 
 
Distribuímos álcool em gel para eles e fizemos
orientações de prevenção.
 
Enquanto isso nossa equipe direcionou suas atividades
para a confecção de máscaras para a distribuição
gratuita nas comunidades atendidas. Estamos agora
reunindo suprimentos para produção caseira de
sabonete líquido para reforçar a execução correta da
higienização das mãos.

Desde o inicio da pandemia
os recursos do

apadrinhamento foram
revertidos para compra de

alimento para as familias da
680 crianças assistidas pela

ONG. 
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CAMPANHA AJUDE
MOÇAMBIQUE

Iniciamos uma campanha
para compra de EPIs para
os profissionais de saúde
do HCB.

Estamos também em campanha de arrecadação de
recursos para aquisição de doações de equipamentos de
proteção individual para os profissionais do Hospital
Central da Beira.
 
Em dias em que bilhões são chamados a ficar em casa
algumas pessoas precisam se expor para cuidar do
próximo.
 
Algumas classes de profissionais sempre foram
convocadas para as frentes de batalhas contra inimigos
invisíveis.
 
Nesse momento médicos, enfermeiros, técnicos de
enfermagem, bioquímicos, profissionais da limpeza,
profissionais de patologia dentre tantos outros só dentro
das instituições de saúde.
 
Sabemos que muitos desses profissionais mesmo
usando equipamentos de proteção individual estão se
contaminando e vários já entregaram literalmente as suas
vidas.
 
Entendemos que a nossa parte é no mínimo fornecer
insumos que favoreçam a proteção desses profissionais.
 
Forneceremos ao Hospital Central da Beira kits com
macacões, máscaras e luvas.

Foto 1 - Ala de pediatria - Hospital Central da Beira.
Foto 2 - Interior do Hospital Central da Beira.
Foto 3 - Doação de um respirador  e insumos hospitalares em 2017. 
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13.600 quilos de alimentos distribuidos. 
680 crianças assistidas.
38 colaboradores (professores, cozinheiras, zeladores)
250 frascos de álcool em gel frascos de 100ml
Mais de 1000 máscaras de tecidos confeccionadas pelos
professores e entregues às comunidades.
400 barras de sabão distribuídas. 
8 lavatórios de mãos instalados.
5 kgs de farinha de moringa produzidas e distribuidas.
45 mudas de moringa plantadas.

 

INVESTIMENTOS
JAN-ABR 2020

Saiba como a Missão África investiu
suas finanças:


