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O CICLONE IDAI E A
SEGURANÇA ALIMENTAR

"Moçambique sofreu com dois ciclones da

Categoria 4 no espaço de apenas seis

semanas este ano [2019], sendo um dos

piores desastres naturais já registrados no

hemisfério sul. O ciclone Idai destruiu cerca

de 1,8 milhões de acres de plantação e o

ciclone Kenneth destruiu outros 70.000

acres. […] ‘Esta é a chamada terceira

emergência’, disse Jean-Dominique Bodard,

gerente sênior de resposta a emergências da

CARE. ‘A primeira emergência foi o ciclone

Idai, a segunda foi o ciclone Kenneth e a

terceira será a situação de segurança

alimentar que pode atingir as pessoas, se

elas não receberem o apoio adequado’. Já

que a resposta ao ocorrido e os esforços de

recuperação são insuficientes, os agentes

humanitários estão preocupados com o fato

de as pessoas não conseguirem o apoio de

que necessitam." - Revista Devex, por Sara

Jerving

 

Em março de 2019, o Ciclone Idai provocou

muita destruição na região próxima a Beira,

Moçambique. Nosso povo foi atingido por

fortes chuvas, deixando muitas pessoas

desabrigadas, sem alimentos e pelo menos

500 mortos. Nós, da Missão África, já fomos

até Mutua, Dondo para cuidar de nossas

crianças e suas famílias, mas ainda estamos

nos recuperando de todos os danos e

precisamos de recursos para levar mais

alimentos, ajuda médica e reconstruir

estruturas perdidas.

Devido ao
ocorrido,

durante este
semestre
também

organizamos
vakinhas para

ajudar as
pessoas

atingidas pelo
ciclone. Saiba

como contribuir
em nosso

website ou em
nosso perfil do

Instagram.

"A UNICEF lança apelo humanitário
para arrecadar US$122 milhões em
meio ao pior desastre que atingiu o
sudeste da África em décadas."

                   - UNICEF, 2019



Enquanto isso, o trabalho nas escolinhas não parou, assim

como o trabalho no centro nutricional. Apesar de no

Brasil as escolas estarem de férias neste mês de Julho, em

Moçambique as crianças ainda estão estudando. Após

reparos emergenciais, demos reinício às aulas para

garantir a educação e alimentação de nossas crianças.



"Ver e viver tudo aquilo

foi desafiador. Pessoas

pacíficas lutando entre si

pelo pão de cada dia.

Apesar de toda

dificuldade, foi muito

proveitoso o tempo que

estivemos lá. Dividimos

as cargas  uns dos outros.

Conseguimos

compartilhar algum

alívio para o sofrimento

imediato, e o melhor de

tudo: continuamos

fazendo isso diariamente

através dos nosso

pessoal que ficou lá

cuidando dos trabalhos

da Missão África em

Moçambique."

A MISSÃO ÁFRICA EM
MOÇAMBIQUE

Em Março de 2019, visitamos orfanatos,

escolas e outras partes de Moçambique.

Levamos doações e, junto com nossa equipe

da 19ª Viagem Missão África, compramos 30

toneladas de alimentos e distribuímos kits

de alimentos na comunidade.

 

Durante este tempo, aumentamos a rede de

relacionamentos da Missão África e

mandamos dois coordenadores de campo,

Raquel e Luiz (ao lado). Celebramos

também, dia 1º de Junho, o dia da criança

em Moçambique, e entregamos 10kg de

arroz para cada criança. Além disso,

ajudamos  na reconstrução de casas e

proporcionamos três bicicletas para o

transporte de nossos professores, que

andavam 10 km todos os dias, de suas casas

até nossas escolinhas.

Nós também fizemos nossa 20ª viagem em

Abril de 2019. Pudemos levar socorro

médico, leite em pó, pastilhas para o

tratamento de água, kits de comida e arroz

para os que estiveram conosco. Nos

preparamos agora para mais duas viagens

que acontecerão no segundo semestre.

- Juliana Pontes,

Vice Presidente da Missão África



DIA DA CRIANÇA MOÇAMBICANA

ENTREGA DE ALIMENTOS



63,1%
EDUCAÇÃO

8,6%
ADMINISTRAÇÃO

"Não há nada que não se consiga
com a força de vontade, a bondade
e, principalmente, com o amor."

                         - Cícero
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RELATÓRIO FINANCEIRO
Saiba como a Missão África investiu suas finanças no

primeiro semestre de 2019

3,5%
3 JOVENS COM
APADRINHAMENTO



Saiba  mais  sobre  como  ajudar  -  www .missaoafr ica .org .br /como -ajudar
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