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ÁSIA/HONG KONG - Todos juntos para servir os mais frágeis da
sociedade: Huiling anuncia a abertura de um novo centro
Hong Kong (Agência Fides) – Todos juntos para servir os mais frágeis da sociedade: assim, pe. Fernando Cagnin,
missionário do PIME, exortou os participantes da celebração pelos 4 anos de fundação da sede de Hong Kong de
Huiling, Ong fundada na China continental em 1990, em estreita colaboração com a comunidade católica de Hong
Kong, sobretudo com os missionários do PIME. Segundo informa Kung Kao Po, noticiário semanal da diocese de
Hong Kong, a celebração se realizou em 24 de novembro em Hong Kong com uma notícia encorajadora: Huiling
é muito apreciada pelas autoridades locais e em breve, será aberto um novo centro de serviço em Hong Zhou, na
China continental. Pe. Franco Cumbo, Superior regional do PIME, convidou todos a colocar na prática o espírito
de Cristo: transformar o mundo com o amor.
Segundo informações apuradas pela Agência Fides, até vinte anos atrás, não havia na China nenhum serviço
organizado de assistência aos portadores de deficiências mentais. Em 1985, um grupo de pessoas de Cantum
(Guangzhou), lideradas pela Sra. Meng Weina, pensou em organizar um tipo de ajuda às famílias de deficientes,
tão sobrecarregadas. Nasceu assim, em 1985, graças também à cooperação da Caritas de Hong Kong, uma escola
fundamental especial, Zhiling, uma das primeiras organizações para pessoas diversamente hábeis e portadoras de
deficiências mentais na China. Em fevereiro de 1990, a Sra. Meng abriu uma nova organização para acompanhar
as pessoas diversamente hábeis em suas vidas. Assim nasceu Huiling, que foi lentamente se difundindo em outras
regiões da China. Huiling é uma Organização sem fins lucrativos de utilidade social (ONLUS), e
não-governamental (ONG) engajada em várias formas com projetos de desenvolvimento em prol de pessoas
portadoras de deficiências mentais. Hoje, está presente em 11 cidades chinesas. (NZ) (Agência Fides 2012/12/11)
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