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Dádivas de esperança
Ofereça esperança a quem mais precisa!

ADDHU
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Ofereça esperança 
a quem mais precisa!

O que são as Dádivas de Esperança?
Uma Dádiva de Esperança  
é uma forma única e original 
de fazer a diferença na vida de 
alguém que pouco ou nada tem, 
e de promover o desenvolvimento 
sustentável das populações mais 
carenciadas do Quénia. 

Neste catálogo, encontrará  
uma variedade de formas muito 
especiais de ajudar a quebrar o 
ciclo de pobreza, desde oferecer 
uma máquina de costura a uma 
mãe solteira, material e livros esco-
lares a criança do bairro de lata 
do Kitui Ndogo ou do Centro 
Wanalea, ou ainda um simples 
cobertor. Ao fazer uma Dádiva de 
Esperança, estará a fazer 
uma diferença significativa 
e duradoura, com um impacto 
considerável, estará a mudar
vidas e a participar na construção de 
um mundo melhor, de um mundo 
de esperança, livre de sofrimento  
e de privações. 

A sua contribuição vai mudar  
para sempre a  vida de alguém 
que de outra forma estaria 
condenado à miséria e à pobreza. 
Por cada Dádiva de Esperança 
que oferecer, receberá um 
cartão de reconhecimento 
e de agradecimento pela sua  
generosidade e solidariedade, 
e pela diferença duradoura 
e significativa que o seu contributo 
permite fazer na vida de alguém. 
Este cartão contem o nome do 
beneficiário que vai receber a sua 
Dádiva e o local da entrega. 

Pode também oferecer uma 
Dádiva de Esperança em nome  
de alguém, e obter um certificado 
de reconhecimento e agradeci-
mento para que os seus amigos  
e familiares saibam que, graças 
a si, eles também fazem parte  
dos nossos esforços para mudar 
as vidas das crianças, famílias  
e comunidades mais necessitadas. 



3www.addhu.org

Uma Dádiva  
de Esperança 

é um Futuro 
de Esperança!

Uma Dádiva de Esperança 
é também o presente solidário  
por excelência, ideal para  
oferecer em ocasiões especiais 
como o Natal, o Dia da Mãe 
ou ainda aniversários, 
casamentos, etc. 

Celebre estes momentos  
especiais sendo solidário  
e contribuindo para a  
melhoria da vida de alguém 
noutra parte do mundo!
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A ADDHU 
Associação de Defesa  
dos Direitos Humanos - é uma  
Organização Não Governamental 
para o Desenvolvimento, com  
estatuto internacional e sem  
ligações politicas e/ou religiosas. 

Desenvolvemos projectos  
de Educação para os Direitos  
Humanos, Cooperação para  
o Desenvolvimento e Ajuda  
Humanitária a nível nacional  
e internacional, nomeadamente 
no Quénia,onde prestamos  
assistência  a crianças órfãs 
e vulneráveis, famílias e comuni-
dades desfavorecidas que vivem 
em situação de pobreza extrema, 
melhorando as suas condições  
de vida e promovendo o seu  
desenvolvimento. 

A ADDHU foi fundada em 2006  
por Laura Vasconcellos, escritora  
e professora universitária, que após 
uma viagem à Birmânia decidiu 
responder ao apelo que lhe foi 
feito pela população local:  
“sê a nossa voz lá fora”. 

A ADDHU
Quem somos?
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Acreditamos que a cooperação 
para o desenvolvimento e a ajuda 
humanitária são o primeiro passo, 
essencial, na defesa dos direitos e 
da dignidade humana. 

Planeamos todas as nossas  
acções e intervenções não numa 
perspectiva meramente assisten-
cialista, mas numa perspectiva  
de empowerment das populações 
a quem prestamos assistência, 
de modo a permitir o seu desenvol-
vimento duradouro e sustentável. 

Para isso, trabalhamos em estreita 
parceria com as comunidades que 
ajudamos, sempre atentos às suas 
necessidades, pois acreditamos 
que as melhores soluções residem 
nas pessoas e nas comunidades, 
e que este trabalho em parceria 
é fundamental para o sucesso dos 
nossos projectos e para criar solu-
ções que permitam efectivamente 
uma mudança positiva e a longo 
prazo.  

Este trabalho em parceria  
permite-nos atingir o nosso principal 
objectivo: ensinar e dar a oportu-
nidade às comunidades de serem 
auto-suficientes e de caminharem 
por si só. 

Participar nos programas  
e campanhas da ADDHU é uma 
oportunidade única para contribuir 
para um mundo melhor e usufruir 
da experiência extraordinária 
da solidariedade e do altruísmo. 
Descubra as nossas Dádivas de 
Esperança e verá que existem 
variadas formas de se envolver 
directamente na nossa missão. 

A ADDHU foi reconhecida  
e encontra-se registada pelo  
Instituto Camões, Ministério dos  
Negócios Estrangeiros, como 
ONGD e Instituição de Utilidade 
Pública, ao abrigo dos artigos 8º e 
12º da Lei 66/98 de 14 de Outubro. 
A ADDHU faz parte da Plataforma 
Portuguesa das ONGD.
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Dádivas de Subsistência 

Auto-suficiência,
desenvolvimento sustentável
e melhores condições de vida
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Ofereça esperança, 
Dádiva de Subsistência

UM CERTIFICADO  
DE NASCIMENTO PARA  
UMA CRIANÇA
= ACESSO AOS SEUS DIREITOS UNIVERSAIS 

Estima-se que, só em Nairobi,  
a capital do Quénia, existam mais  
de 300,000 crianças de rua...  
Estas crianças são na sua maioria órfãs 
ou abandonadas, e muitas delas vivem 
nas ruas dos perigosos bairros de lata 
de Nairobi.  

Estas crianças não têm nada,  
nem sequer um papel que comprove 
a sua existência… Se morrerem  
ou desaparecem, ninguém as vai 
procurar… Ninguém vai sequer reparar 
que já não existem… Porque elas não 
existem, nemnunca existiram… 
São crianças invisíveis…

Um certificado de nascimento 
é muito mais do que um pedaço 
de papel. É uma armadura legal, 
uma prova de existência, e um meio 
de protecção contra o tráfico infantil, 
exploração e abusos.

É a chave que dá acesso aos  
direitos legais e políticos, aos serviços 
sociais e educativos. É um simples 
documento que todos nós damos por 
garantido, mas todos os anos, cerca 
de 48 milhões de crianças não são 
devidamente registadas e que vêem 
por isso negados os seus direitos mais 
básicos e oportunidades de futuro.

Um certificado de nascimento
25€
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SACA DE COMIDA 
(90 KG DE FEIJÃO OU ARROZ)
= DÁDIVA DE EMERGÊNCIA CONTRA 
A FOME NO CORNO DE ÁFRICA 

Em Julho de 2011, uma seca  
devastadora, a maior jamais vista  
nos últimos 60 anos, provocou uma crise 
humanitária sem precedentes, pondo 
a risco a vida de mais de 12 milhões  
de pessoas no Corno de África,  
nomeadamente no Quénia  
e na Somália. Apesar da seca já ter 
sido dada como terminada,  
as populações mais carenciadas  
destes dois países, continuam a ressentir, 
e muito, as consequências desta crise 
que levou a um aumento drástico dos 
preços da comida. Entre as populações 
mais afectadas encontram-se os resi-
dentes dos bairros de lata dos grandes 
centros urbanos como Nairobi.
Ajude a ADDHU a combater a fome  
no Corno de África e nos bairros  
de lata de Nairobi oferecendo uma 
saca de 90 kg de arroz ou feijão,  
de forma a que mais famílias  
afectadas possam ser beneficiadas 
pelo nosso programa de ajuda 
e para que as nossas distribuições 
de bens alimentares nos bairros 
de lata de Nairobi possam chegar 
a cada vez mais crianças e famílias 
vulneráveis.

Saca
de comida
65€
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Dádivas de Educação

Uma vida de conhecimento
e de oportunidades
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Ofereça esperança, 
Dádiva de Educação

UNIFORME ESCOLAR
= MELHOR PERFORMANCE  
E AUTO-ESTIMA NA ESCOLA

Sendo a educação o único meio  
de quebrar o ciclo de pobreza,  
é essencial que as crianças tenham 
acesso a ela. Em países como o  
Quénia, o uniforme é peça  obrigatória 
para a frequência da escola, o que  
dificulta o acesso à educação das 
crianças mais pobres e vulneráveis, 
que não têm meios para adquirir os 
uniformes necessários. Ao oferecer 
um uniforme escolar a uma criança 
carenciada dos bairros de lata de 
Nairobi, estará a contribuir para que 
esta possa ter acesso à educação que 
é um direito de todas as crianças. Inclui 
um uniforme escolar completo  
e um par de sapatos. 

KIT ESCOLA
= INSTRUMENTOS PARA UM FUTURO MELHOR

Nos países em vias de desenvolvimento, 
tais como o Quénia, 21 crianças che-
gam a partilhar o mesmo livro, 
por não terem meios para adquirirem 
o material de que necessitam para 
ter um bom aproveitamento escolar. 
A sua dádiva pode ajudar uma criança 
pobre a ter acesso a estes instrumentos 
fundamentais para que o seu futuro 
seja um futuro de esperança e de 
oportunidades. Cada Kit Escola inclui 
uma mochila, um estojo com o material 
essencial, cadernos e livros escolares 
para um ano. Estes Kits são entregues às 
crianças dos bairros de lata de Nairobi.

Uniformeescolar
40€

Kit
escola
40€
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PROPINAS ESCOLARES 
PARA UMA CRIANÇA DURANTE 
UM ANO
= EDUCAÇÃO E OPORTUNIDADES 
DE VIDA PARA TODOS

Uma educação sólida e completa 
é fundamental para quebrar o ciclo  
de pobreza e promover o desenvolvi-
mento de uma sociedade. 
No entanto, muitas crianças quenianas 
que vivem em condições de pobreza 
não têm ainda acesso ao ensino básico 
e primário por este não ser gratuito. 
Ofereça um futuro melhor e uma 
oportunidade de vida a uma criança 
queniana com esta Dádiva de Educação, 
e ajude a formar uma nova geração 
de agentes de mudança!

LIVROS DE HISTÓRIAS 
= MOLDAR MENTES PARA UM FUTURO 
DE ESPERANÇA

Os livros são fundamentais para uma 
educação de qualidade, abrindo as 
portas para um futuro mais alegre e 
risonho, um futuro de esperança.  
No entanto, são de difícil acesso para 
aqueles que vivem em condições  
de pobreza extrema. Oferecer um  
conjunto de livros, é dar a estas crianças 
as ferramentas necessárias para 
que possam mais tarde quebrar 
o ciclo de pobreza e promover, 
de forma criativa, o desenvolvimento 
sustentável das suas comunidades.  
Inclui um conjunto de 5 livros de histórias 
em inglês para uma escola no bairro 
dos bairros de lata de Nairobi ou para 
o Centro de Acolhimento Wanalea. 

Livrosde Histórias
27€

Um ano escolar 
básico

450€

Um ano escolar universitário

900€
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FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL PARA  
UMA MÃE ADOLESCENTE
= CONFIANÇA, DIGNIDADE  
E INDEPENDÊNCIA

Ofereça um curso de formação 
profissional a uma jovem mãe 
queniana e mude o seu mundo 
para sempre. Veja o seu futuro 
tornar-se um futuro de esperança 
enquanto ganha confiança, 
dignidade e independência. 
Veja como ela quebra o ciclo de 
pobreza enquanto as suas perspectivas 

de profissionalização aumentam 
drasticamente e os seus filhos têm 
acesso à educação e aos cuidados 
de saúde de que necessitam. 
Ajude uma jovem mãe queniana 
a adquirir estas importantes
ferramentas! Porque mulheres 
confiantes e formadas educam 
crianças confiantes 
e formadas!

Formação

profissional

650€



Crianças saudáveis,
comunidaes saudáveis
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Dádivas de Saúde
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Ofereça esperança, 
Dádiva de Saúde

IMUNIZAÇÃO
DE UMA CRIANÇA
= UM BOM COMEÇO PARA UMA LONGA VIDA

Uma em cada 15 crianças morre  
antes dos 5 anos de idade com doenças 
evitáveis por não receberem as vacinas 
de que necessitam. No Quénia, apenas 
30% das crianças são devidamente 
imunizadas. Com esta Dádiva, pode 
ajudar uma criança queniana a ter 
acesso às imunizações essenciais para 
que possa começar a sua longa vida 
com energia e saúde!

REDES MOSQUITEIRAS 
TRATADAS COM INSECTICIDA 
= PROTECÇÃO EFICAZ PARA NOITE DESCANSADA

No Quénia, a Malária continua a ser 
uma das principais causas de mortali-
dade infantil, sobretudo nas zonas mais 
rurais como Kisii. As redes mosquiteiras 
tratadas com insecticida são recomen-
dadas pela Organização Mundial  
de Saúde no combate à Malária. 
Ao oferecer uma destas redes, estará  
a proteger as crianças quenianas 
e as suas famílias desta terrível doença, 
garantindo-lhe noites descansadas  
e seguras durante os próximos 4 anos! 
Cada rede tem a capacidade para  
proteger até 5 pessoas.

Imunização

35€

Redes
mosquiteiras

25€
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VITAMINAS PARA UMA CRIANÇA
= CRESCER COM SAÚDE

Estas vitaminas permitem 
colmataras deficiências nutritivas
a que as crianças mais carenciadas 
estão muitas vezes sujeitas. Ajude uma 
criança queniana a crescer de forma 
saudável, para que o seufuturo seja 
um futuro de saúde!

KIT HIGIENE ORAL
= DENTES SAUDÁVEIS PARA UM F
UTURO MAIS RISONHO

Uma boa higiene oral é muito  
importante para crescer de forma 
saudável, e poder ter um futuro mais 
risonho! Este kit inclui uma escova 
de dentes e uma pasta de dentes  
para uma criança no Quénia.

KIT DIGNIDADE DA MULHER 
= MAIS HIGIENE, MAIS SAÚDE  
E MAIS ADOLESCENTES NA ESCOLA

Para muitas mulheres e jovens 
quenianas que vivem em condições 
de pobreza extrema, os pensos higiénicos 
são um bem inacessível devido ao seu 
custo elevado, tendo então que recorrer 
a cobertores velhos, panos e folhas 
para se protegerem. Muitas jovens  
faltam à escola por não terem acesso 
aos produtos básicos de higiene feminina, 
o que acaba por ter sérias repercus-
sões no seu progresso escolar e educa-
ção. Ajude a ADDHU a manter estas 
jovens na escola e a devolver-lhes 
a dignidade, adquirindo este kit para 
uma jovem queniana! Cada kit inclui 
12 pacotes de pensos higiénicos para 
uma jovem dos bairros de lata  
de Nairobi ou da comunidade rural 
de Kitutu em Kisii.  

Vitaminas
35€

Kitdignidade20€

Kithigiene oral10€
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KIT DE PRIMEIROS SOCORROS
= INSTRUMENTOS QUE SALVAM VIDAS

Ofereça um Kit de Primeiros Socorros  
a um orfanato ou escola no Quénia  
e ajude a garantir a segurança  
das crianças apoiadas por estas 
instituições, e que muitas vezes têm 
recursos e infra-estruturas escassos.  
São pequenos instrumentos que  
podem salvar vidas e ajudar crianças 
pobres e vulneráveis a crescerem  
com saúde!

FORMAÇÃO  
EM PRIMEIROS SOCORROS 
= PEQUENOS GESTOS QUE PODEM 
FAZER TODA A DIFERENÇA! 

Numa situação de emergência  
médica, receber assistência rápida 
e adequada pode significar  
a diferença entre a vida e a morte. 
Estar preparado para agir numa situação 
destas é importante para quem trabalha 
ou tem a seu cargo crianças.  
São pequenos gestos que podem  
salvar uma vida e que garantem  
a segurança dos mais vulneráveis. 

As formações em primeiros  socorros 
são administradas pela Cruz Vermelha 
Queniana a pais, professores e funcio-
nários de instituições que dão apoio  
a crianças pobres e vulneráveis 
(como orfanatos e centros 
de acolhimento).

Kit primeiros

socorros

50€

Formação em primeiros socorros60€
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Dádivas de Amor

Sorrisos e esperança
para todas as crianças!
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KIT SONHOS COR DE ROSA
= SONHOS COR DE ROSA PARA UM 
FUTURO COR DE ROSA

Para crescer de forma saudável 
e ter um bom aproveitamento escolar, 
é preciso dormir bem! No entanto, 
muitas crianças no Quénia vêem-se 
obrigadas a dormir no chão, muitas  
vezes de lama ou de terra, ficando 
assim expostas ao frio e à chuva, 
e sem quaisquer condições 
de higiene, o que pode ter sérias 
repercussões a nível da sua saúde.  
Ao oferecer uma cama a uma criança 
queniana, estará a oferecer-lhe 
a oportunidade de se desenvolver 
de forma normal, e de ter sonhos 
cor-de-rosa sobre um futuro também 
ele cor-de-rosa! Cada kit inclui uma 
cama para uma pessoa com colchão, 
lençóis, almofada e cobertor.

AS DÁDIVAS DE AMOR FORAM 
CRIADAS A PENSAR NAS CRIANÇAS 
ÓRFÃS E VULNERÁVEIS DO QUÉNIA, 
E DESTINAM-SE A MELHORAR 
AS SUAS CONDIÇÕES DE VIDA, 
PARA QUE TENHAM A INFÂNCIA 
FELIZ QUE MERECEM, E PARA QUE 
POSSAM MAIS TARDE SER TAMBÉM 
ADULTOS FELIZES. 

Kit sonhos
cor de rosa
150€

Ofereça esperança, 
Dádiva de Amor

AO FAZER UMA DÁDIVA  
DE AMOR, ESTARÁ A AJUDAR  
DIRECTAMENTE AS CRIANÇAS  
DOS BAIRROS DE LATA DE NAIROBI, 
DA COMUNIDADE KITUTU DE KISII 
E DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 
PARA CRIANÇAS ÓRFÃS WANALEA 
NO QUÉNIA.
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SAPATOS
= CONFIANÇA PARA CAMINHAR 
EM DIRECÇÃO A UM FUTURO MELHOR

No Quénia, milhares de crianças  
pobres e carenciadas não têm um 
par de sapatos tendo que andar  
sempre descalças, com os pés
feridos e cortados, muitas vezes 
infectados, faça sol ou chuva, frio 
ou calor. Ajude uma destas crianças 
a caminhar em direcção a um futuro 
melhor, oferecendo-lhe um par 
de sapatos!

KIT CRIANÇA FELIZ
= CRIANÇAS FELIZES, ADULTOS FELIZES 

Porque todas as crianças têm  
o direito de ter uma verdadeira infância, 
ofereça às que pouco ou nada têm  
a oportunidade de poderem imaginar, 
sonhar e divertir-se. Os brinquedos são 
essenciais para as crianças terem um 
desenvolvimento saudável e normal. 
Faça uma criança feliz, para que mais 
tarde seja também um adulto feliz! 
Cada kit inclui um brinquedo,  
um pacote de  lápis de cera e um  
livro para pintar para uma criança  
no Quénia.

KIT BANHO
= MAIS HIGIENE, MAIS SAÚDE

A higiene pessoal é essencial para  
viver uma vida saudável e prevenir  
certas infecções e doenças. Infelizmente,  
os bens de higiene pessoal são muitas 
vezes vistos como um luxo inacessível 
para quem vive com menos de 1 Euro 
por dia. Cada Kit Banho inclui uma  
toalha de banho e um sabonete 
anti-bacteriano para uma criança 
no Quénia.

Sapatos

20€

Kitbanho15€

Kitcriança
25€
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KIT BARRIGA CHEIA
= MELHOR NUTRIÇÃO  
E APROVEITAMENTO ESCOLAR

A insegurança alimentar afecta  
muitas crianças no Quénia, impedindo 
que estas tenham um desenvolvimento 
saudável e um bom aproveitamento 
escolar. Durante um ano, pode garantir 
que uma criança carenciada tenha 
acesso a pelo menos duas refeições 
diárias, através desta Dádiva de Amor. 
Encha a barriga de uma criança 
de comida, e o seu coração 
de amor!

LEITE É VIDA
= NUTRIÇÃO MELHORADA 
PARA CRESCER COM SAÚDE

O leite é um alimento essencial  
no crescimento saudável de qualquer 
criança. Fonte de inúmeras vitaminas 
e de cálcio,  o acesso a este bem 
alimentar nem sempre é garantido 
as crianças quenianas que vivem em 
condições de extrema pobreza, o que 
acaba por ter sérias repercussões na 
sua saúde e no seu desenvolvimento. 
Pode ajudar uma criança a crescer 
com saúde atrás da oferta de 12 litros 
de leite, melhorando significativamente 
a sua alimentação e a sua saúde.

Kit
barriga cheia

300€

Leite
é vida
20€
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UM COBERTOR
= NOITES CONFORTÁVEIS 
AO ABRIGO DO FRIO

Estima-se que, só em Nairobi,  
a capital do Quénia, existam mais 
de 300,000 crianças extremamente 
vulneráveis e carenciadas, nomeada-
mente nos bairros de lata da periferia 
da cidade. Para muitas delas, uma noite 

Um
cobertor
20€

quente e ao abrigo do frio é um luxo 
que nunca conheceram. Ajude uma 
destas crianças a proteger-se do frio 
e da humidade das noites de Nairobi. 
Ofereça-lhe um cobertor, um sorriso, 
e muita esperança!
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Pais dos safaris, dos guerreiros  
Maasai e de uma exuberante beleza 
natural e vida selvagem,o Quénia 
tem cerca de 39 milhões de habi-
tantes, sendo que mais de metade 
da população vive em condições 
de pobreza extrema, ou seja, com 
menos de 1,25 USD por dia.  Cerca 
de 3 milhões de pessoas já morreram 
devido à pandemia de HIV/SIDA, 
deixando mais de 2 milhões de 
crianças órfãs. Estima-se que  
actualmente mais de 2,5 milhões 
de pessoas estejam infectadas 
com HIV/SIDA, muitas delas  
crianças e jovens, e que existam 

Dádivas  
de Esperança
no Quénia
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cerca de 1 milhão de crianças  
a viver na rua, sem acesso aos 
cuidados mais básicos de que 
necessitam. 

Nairobi, a capital do Quénia,  
tem cerca de 7 milhões de habi-
tantes, dos quais 3 milhões vivem 
em bairros de lata. Kibera, o maior 
bairro de lata de África e um dos 
maiores do mundo, tem quase  
2 milhões de habitantes.

Os bairros de lata de Kitui Ndogo  
e do Soweto, onde a ADDHU  
intervém, têm dimensões menores, 
e talvez por isso recebam menos 
assistência, mas não deixam no 
entanto de ser tão problemáticos 
como qualquer outro.  

Com cerca de 20,000 e 40,000 
habitantes respectivamente,  
os bairros de lata de Kitui Ndogo  
e do Soweto enfrentam os mesmos 
problemas que o de Kibera: 
pobreza extrema, insegurança  
alimentar, desemprego, inexistência 
de escolas e de centros de  
saúde, abandono escolar, falta  
de infra-estruturas, falta de sistemas 
de abastecimento de água ou de 
saneamento básico, criminalidade 
e violência, toxicodependência  
e alcoolismo, etc. 
 
A população destes bairros  
de lata vive em minúsculas  
barracas onde chegam a dormir  
8 pessoas, a maioria no chão 
de terra e de lama. Mais de metade 
tem menos de 15 anos... 
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Ofereça esperança 
a quem mais precisa!

Dádivas de Esperança no Quénia
Os beneficiários deste  
programa foram cuidadosamente 
seleccionados após um rigoroso 
levantamento de dados e uma 
extensa e detalhada recolha  
de informação junto das  
comunidades locais. 

Todo o processo de selecção  
assentou em métodos inclusivos  
e participativos, em que os benefi-
ciários participaram activamente, 
nomeadamente no levantamento 
das suas necessidades e na formu-
lação de possíveis soluções para  
os seus problemas. 

Nursery School e da Child Survival 
Academy do bairro de lata de Kitui 
Ndogo em Nairobi, e suas famílias.

Crianças residentes no Centro 
de Acolhimento da ADDHU Wanalea 
Children’s Home, em Nairobi.

Desta forma, os beneficiários  seleccionados pela  
ADDHU, juntamente com os seus parceiros locais, e 
receptores das Dádivas de Esperança, são os seguintes:
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Dar esperança é muito simples! 
Basta seguir estes passos:

Escolher a Dádiva que pretende 
oferecer através do nosso catálogo 
“Dádivas de Esperança” (disponível 
também em formato digital no site 
da ADDHU).

Enviar um email para 
info@addhu.org mencionando 
qual a Dádiva que escolheu  
e fornecendo os seus dados 
(nome, morada, NIF e contactos). 
Também pode ligar para o  
96 290 47 38 e fazer o seu pedido 
directamente com um dos 
nossos colaboradores. 

Efectuar o pagamento 
por transferência bancária, 
Após recebermos o comprovativo 
do pagamento do donativo,  
receberá um email de confirmação 
e posteriormente um cartão  
de reconhecimento e de agrade-
cimento, que será enviado  
juntamente com o seu recibo. 

As Dádivas são directamente 
entregues aos beneficiários pela 
equipa da ADDHU aquando das 
suas deslocações ao terreno. 
 

Como
funciona?
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O seu uso e exploração  
são devidamente controlados  
e monitorizados pelos colabora-
dores locais da ADDHU que estão 
sempre presentes no terreno. 

Não se esqueça que também 
pode oferecer uma Dádiva  
de Esperança em nome 
de alguém.

É o presente ideal para oferecer 
em ocasiões especiais como  
o Natal, o Dia da Mãe ou ainda 
aniversários, casamentos, etc.

MBWAY: 00351 96 290 47 38 

BANCO: Millenium BCP

NIB: 0033 0000 45392959245 05

IBAN: PT50 0033 0000  45392959245 05

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

Dados bancários da ADDHU
Associação de Defesa dos Direitos Humanos:

Para oferecer uma Dádiva de 
Esperança em nome de alguém, 
basta comunicar-nos o nome  
da pessoa que deve constar  
no certificado de reconhecimento 
e agradecimento. O certificado  
inclui um espaço para escrever 
uma mensagem pessoal. Isto tudo 
para que os seus amigos e familiares 
saibam que, graças a si, eles 
também fazem parte dos nossos 
esforços para mudar as vidas das 
crianças, famílias e comunidades 
mais necessitadas!
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Ofereça esperança 
a quem mais precisa!

Programa de apadrinhamento
de crianças Wanalea
Em Suaíli, Wanalea significa “Eles 
preocupam-se com as crianças”.  
Através deste Programa de Apadri-
nhamento, é possível que aqueles 
que queiram mostrar que se preo-
cupam contribuam, de facto,  
para uma vida melhor das crianças 
quenianas e se envolvam no  
crescimento e educação de uma 
criança carenciada e vulnerável.

O apadrinhamento é uma  
oportunidade única para mudar 
para sempre a vida de uma 
criança que de outra forma estaria 
condenada à pobreza e à miséria. 
Ao apadrinhar uma criança, 
estará a contribuir directamente 
para que a criança apadrinhada 
tenha acesso à educação e à saú-
de e possausufruir de uma alimen-
tação saudável, através de uma 
contribuição mensal.

Mas o apadrinhamento pode 
ser muito mais do que uma ajuda 
financeira. O apadrinhamento 
pode tornar-se numa troca  
de culturas e de afectos, num 
envolvimento directo no cresci-
mento, na evolução e na melhoria 
da qualidade de vida de uma 
criança necessitada. Apadrinhar 
uma criança, é devolver-lhe  
a capacidade de sonhar, dando-lhe 
os instrumentos necessários  
para que possa quebrar o ciclo  
de pobreza e ser feliz… É mostrar-lhe 
que alguém se preocupa com ela, 
é dar-lhe amor e carinho, e espe-
rança num futuro melhor  
e mais risonho...

Envolva-se! Saiba mais sobre este 
programa em www.addhu.org ou 
enviando um email para info@
addhu.org. Pode ainda ligar para o 
seguinte número: 96 290 47 38.
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PORTUGAL

Cidadãos do Mundo  
Educação para os direitos 
humanos e a cidadania global.

QUÉNIA

Wanalea Children’s Home 
Centro de Acolhimento 
para Crianças Órfãs.

Programa de Voluntariado  
Internacional

Programa Alimentar Escolar

Outros
projectos
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Obrigada! 
Por ofereçer esperança 
a quem mais precisa!

Associação de Defesa dos Direitos Humanos
Avenida 5 de Outubro nº42 - 3dto 1050-057 Lisboa

00351 96 290 47 38 . info@addhu.org


