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ÁSIA/CINGAPURA - Um orfanato no Laos e uma escola no Vietnã: dois
projetos em prol de crianças com problemas
Cingapura (Agência Fides) - Um grupo de 7 profissionais suecos fundou em Cingapura a organização benéfica
Together for Charity. São mulheres casadas, expatriadas de seus países, que conscientes da situação extremamente
privilegiada em que vivem em Cingapura em relação aos países vizinhos, decidiram comprometer-se
pessoalmente para mudar estas realidades com o objetivo de melhorar a vida das crianças mais desfavorecidas.
Atualmente, Together for Charity concentra suas ajudas em dois projetos. Um deles é no orfanato Deak Kum Pa,
em Luang Prabang, no Laos, e o outro, na escola de inglês de Mui Ne, no Vietnã. O orfanato é dirigido pelo
governo do Laos. As crianças são retiradas das ruas e de situações de extrema pobreza, lhes é oferecida a
oportunidade de estudar e de viver em segurança em ambientes confortáveis. Deak Kum Pa hospeda mais de 500
crianças, mas este número continua a aumentar. O orfanato funciona também como escola. Uma das primeiras
preocupações refere-se à alimentação, visto que com um prato de arroz e uma sopa por dia os pequenos não
conseguem crescer nem aprender. Atualmente, comem continuamente carne, fruta, ovos e pão. Graças à
contribuição de generosos benfeitores, em 2012 foram admitidas outras 30 crianças. A escola de inglês de Mui
Ne, no Vietnã, oferece aos pequenos, os mais pobres da cidade, a chance de aprender inglês, com o objetivo de
colocá-las em condição de ganhar para viver no futuro, na crescente indústria do turismo. Além das aulas de
inglês e de elementos de informática, a escola educa também aos valores da amizade e da generosidade. Mui Ne
tem também uma segunda sede, uma casa para estudantes em Phan Thiet, vizinha a Mui Ne. (AP) (16/10/2012
Agência Fides)
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