Parabéns à Associação Missão Dimix,
Organização Não Governamental para o Desenvolvimento
que faz hoje, dia 10 de Fevereiro 4 anos.
Embora registada em 2017 em Lisboa,
tem São Tomé no coração desde 2015...

🎂

4 anos de enormes desafios, recheados de DEDICAÇÃO e que

é fruto do AMOR pelas CRIANÇAS e pelo PLANETA TERRA.❣
O melhor presente que a Missão pode receber é ter ao nosso
lado os amigos celebrando connosco,apoiando as actividades que
desenvolve com os seus principezinhos de São Tomé.

👑

Ao doar estarão a fazer com que o trabalho da Missão continue a
ser possível.
Podem fazê-lo doando e/ou partilhando nas vossas redes sociais.
https://missaodimix.org/
@missaodimix
https://www.facebook.com/missaodimix/

🙏

Seja o que puder contribuir, faz toda a diferença.
Mas pode contribuir para uma causa específica:

48 €
Objectivo 1:
Projecto - Grupo Sem Barreiras 8 jovens surdos que fazem um
trabalho importantíssimo no
desenvolvimento de uma linha de
produtos amigos do ambiente.
Resultado: autonomia e
sustentabilidade do grupo de
talentosos jovens surdos.

25 €
Objectivo 2:
Projecto - Apadrinhar a escola do
Ilhéu das Rolas - (Ajuda para a)
Reabilitação de 2 salas de aula,
cantina (que está inoperacional) e
pátio.
Resultado: 18 crianças do isolado
Ilhéu das Rolas terão uma escola
com condições mínimas, digna para
aprender e conviver.

30 €
Objectivo 3:
Projecto - Proteção da Vida Marinha e
Economia Criativa e Circular - É preciso
adquirir moldes para criar novos produtos
amigos do ambiente. Estes produtos são
feitos com plástico recolhido nos areais de
São Tomé, objectos de uso único
transformados em objectos de uso
continuado.
Resultado: Menos plástico a chegar ao
Mar e despertar para os resíduos como
matéria-prima.

35 €
Objectivo 4:
Funcionamento da associação conseguir começar a pagar um
salário à única pessoa que está no
terreno desde 2017.
Resultado: continuação das
actividades no terreno pela Missão
Dimix.

Iban: PT50 0010 0000 5482849000121
Paypal: https://www.paypal.com/paypalme/missaodimix?locale.x=pt_PT
Por favor, envie-nos para o email associacao@missaodimix.org o seu NIF, fazemos questão
de enviar recibo. 🙌
✅

Ficaremos ETERNAMENTE gratos.

❣

Missão Dimix, desde 2017 a proporcionar memórias felizes da
infância a crianças de São Tomé 🇸🇹

As sementes foram lançadas à terra no pequeno Ilhéu das Rolas,
no Sul de São Tomé. Assim como quando um pássaro deixa escapar
sementes num voo e caiem por acaso numa terra fértil...
A terra não estava a espera de nada, mas abraçou forte esta
semente que floresceu de mãos dadas com as crianças.
Que os desafios nos tragam os ensinamentos que precisamos para
continuarmos a partilhar actividades lúdico-educativas.

“O Mundo só nos fará sorrir se as nossas crianças
crescerem felizes e equilibradas.”

Agradecidos estamos a todas as crianças e jovens
com quem partilhamos os nossos dias de actividades.
Agradecidos a todos os associados e amigos
que se juntaram a nós nestes 4 anos.
Estamos juntos para prosseguir,
juntos somos mais fortes.

