
 

Relatório de arrecadação de fundos: Ajuda à Projetos em Chimoio, Moçambique 
Dezembro de 2010 à Janeiro de 2011  

Voluntários: Cristina Kian & Samyr Abrahão Moises 



CCaarrooss  aammiiggooss  ee  FFaammiilliiaarreess,,  qquuee  ttaall  ssaabbeerreemm  uumm  ppoouuqquuiinnhhoo  ddoo  qquuee  ccoonnsseegguuiimmooss  aallccaannççaarr  aaqquuii  ccoomm  aa  aajjuuddaa  
ee  aappooiioo  ddee  ccaaddaa  uumm  ddee  vvooccêêss??  VVaammooss  lláá!!  

  

 Desde o dia em que tivemos a brilhante idéia de arrecadar fundos para suporte aos projetos por nós criados 
aqui em Chimoio, Moçambique, imaginávamos ao menos conseguir suportar parte das idéias e planos traçados e 
apresentados naquele e-mail gigantesco, porém, como a corrente foi realmente do bem, temos por 
responsabilidade anunciar que conseguimos não tão somente realizar TODOS aqueles projetos indicados tal 
como iniciar outros projetos realmente úteis e necessários para as crianças e moradores das comunidades em que 
estamos atuando. 

 Como pode ser verificado, necessitávamos 14.700 Meticais para o desenvolvimento de 6 projetos paralelos que 
envolviam desde higiene à manutenção escolar, porém, o total arrecadado foi de aproximadamente 71.120 Meticais 
(confira relatorio contábil ao fim deste documento), fora isso também recebemos uma doação de mais de 200 
escovas de dente – fato este que nos ajudou a economizar na compra das mesmas – bem como um dicionário 
Inglês/Português. 

Dado o fato de termos arrecadado um valor considerável, desenvolvemos alguns novos braços tal como:  

“Apoio à comunidade”, que envolve inclusão escolar e cesta básica para familiares dos alunos da pré-escola 
Centro Aberto Nhamatsane na época natalina; bem como, suporte às crianças órfãs Titos e Cristina com 
relação a alimentação, vestuário e acompanhamento por parte de ativistas da comunidade, e auxilio na 
compra de bancos para o refeitório da EPC Formigas do Futuro;  

“Calçados para as Crianças”, que teve por objetivo calçar todas as crianças do CAN, bem como premiar todas 
as crianças do clube de leitura do Bairro Nhamatsane com Chinelo e Tênis;  

“Material Escolar”, já este serviu para suportar todas as crianças participantes do clube de leitura, tal como 
nos permitiu abrir uma nova turma de 39 alunos que estudarão gratuitamente durante todo o ano de 2011;  

já no item “Playground” adicionamos um escorregador para os pequeninos do CAN, visto que no intervalo 
da aula as crianças não possuem nada mais, nada menos que duas bola para serem divididas entre todas as 
crianças deste período escolar – tal escorregador será implantado na segunda semana de fevereiro, 

  



   Um fato interessante a se destacar em relação ao nosso clube de leitura para as crianças, é o fato de o 
clube não acabar por simplesmente nós estarmos voltando ao Brasil, os dois jovens que nos ajudavam durante os 
encontros tomaram a liberdade de continuá-lo, algo que realmente será maravilhoso para as crianças daqui! 

Agradecemos novamente por todos os tipos de ajuda por nós recebidos. 

Cabe destacar que dia 24 de fevereiro iremos para a cidade de Quijingue, na Bahia, onde trabalharemos por 
aproximadamente dois meses no projeto de “Ajuda às crianças”, ou seja, caso queira ajudar de alguma maneira, 
doação de livros, roupas ou até mesmo dinheiro, estaremos lá para dar continuidade a essa epopéia por nós 
iniciada. 

Abaixo anexamos o controle contábil de todas as doações efetuadas e dos montantes aplicados em cada um 
dos projetos, tal como, carta de agradecimento do Centro Aberto Nhamatsane e ao final fotos de nossas 
atividades por aqui! 

 

Muito obrigado novamente!  

 

                

                                                                   Cristina Kian              &             Samyr Abrahão Moises 
                                                             ckian.wordpress.com               samyrmoises.wordpress.com 
                                                          cristina.kian@gmail.com               samyrmoises@gmail.com   
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Entradas   Saidas 
    Meticais Reais       Meticais Reais 
Doaçoes         Apoio Comunidade     
  Banco Bradesco 36,720.00 R$ 2,040.00     Suporte Orfaos 2,405.00 R$ 133.61 
  Banco do Brasil 34,399.98 R$ 1,911.11     Mesas e Bancos para refeitorio infantil 10,000.00 R$ 555.56 
            51 Copos - Cesta de Natal alunos CAN 255.00 R$ 14.17 
            3 pct. Farinha de milho - Cesta de Natal alunos CAN 75.00 R$ 4.17 
            Matricula Escolar Criancas Vulneraveis* 440.00 R$ 24.44 
          Biblioteca       
            3 Dicionarioos para biblioteca CAN 1,350.00 R$ 75.00 
          Calcados para Criancas     
            60 Calcados Clube de Leitura Nhamatsane 5,415.00 R$ 300.83 
            60 Papetes CAN 3,300.00 R$ 183.33 
          Higiene       
            10 pastas dentais escola CAN 350.00 R$ 19.44 
            30 Canecas + Balde Repositorio Escola CAN 250.00 R$ 13.89 
          Manutencao     
            Tinta Blackboard 1,000.00 R$ 55.56 
            3 Chapas - Teclhado Can 700.00 R$ 38.89 
            Tinta Acrilica e Materiais diversos** CAN 2,950.00 R$ 163.89 
          Material Escolar     
            Clube de Leitura ( Material para 30 Crianças) 3,155.00 R$ 175.28 
            Escola CAN (Material para inicio de nova turma) 835.00 R$ 46.39 
            Diversos Can (Material necessario para o decorrer do ano) 1,000.00 R$ 55.56 
          Playground     
            Balanço Comunidade Nhamatsane 5,000.00 R$ 277.78 
            Balanço EPC 4º Congresso 10,000.00 R$ 555.56 
            Escorregador escola CAN 8,500.00 R$ 472.22 
          Diversos       
            Carga para telefone Vodafone pre-pago 400.00 R$ 22.22 
            Transporte 570.00 R$ 31.67 
            Taxas Bancarias ( 12,05%)*** 13,169.98 R$ 731.67 
                  
  Total 71,119.98 3,951.11     Total 71,119.98 3,951.11 
                  
          * Crianças sem suporte dos pais ou governo     
          ** Materiais Diversos: 3 Corantes, Carimbo e pinceis     

          *** 
Taxas de Saque e Variaçao cambial – Havendo diferença no fechamento da fatura do 
cartão, utilizaremos o saldo para projetos em Quijingue, Bahia – PESSOALMENTE!     



 



 

 



 

 



 

 


