
Ampliação
Funcionamento
Equipamento

24.378 €

364.343 €

76.868 €

Ampliação
Funcionamento
Equipamento
Construção
Terreno

78.131 €
 60.750 €

 4.097 €

 16.964 €  18.030 €

Funcionamento
Ampliação33.000 € 

113.950 € 

Ampliação
Funcionamento
Equipamento
Construção

57.156 €

19.276 €

 32.725 € 

98.771 € 

Ampliação
Funcionamento
Equipamento

 63.005 € 

 152.754 €  

 14.775 € 

Bolsas
Ampliação
Funcionamento
Equipamento
Construção

12.957 €

131.601 €

106.450 €

10.000 €
3.600 €

Funcionamento
Ampliação
Equipamento
Construção
Terreno

52.594 €
193.971 €

 48.866 €
51.020 €

1.503 €

Desde que foi comprado o terreno no ano 1998, 
Delwende vem apoiando esta escola de primária 
com 6 salas de aula, appatam (varanda) para todos 
os estudantes do povoado, e três vivendas 
para professores.

Construída com as aportações de Delwende no ano 
2003, "La Consolación" é uma escola privada para 
atender às pessoas com poucos recursos económi-
cos que, por diferentes razões, não podem estudar 
em escolas estatáis.

Através do projecto "Crescer", atende 200 meninos e 
meninas de 6 a 14 anos de idade, em situação de 
risco, de pobreza e de atraso educativo. 
Fundado em 1997, Delwende colabora neste projecto 
desde o ano 2002.

Centro de 
atenção e refeitório 
para crianças órfãs pelo 
SIDA, atendidos por mulheres 
viuvas também pelo SIDA e pelas Irmãs.Delwende co-
labora desde sua construção em 1999. 

Este lar para pessoas com discapacidade e des-
amparadas nasce em 1971 e, com a ajuda de De-
lwende desde 2003, conta já com 50 residentes 
doentes e abandonados.

Em funcionamento desde 2002 com a ajuda de  
Delwende, conta com classes de cabeleireira, cos-
tura, alfa-    betização e tinta para 
tecidos      para 55 alunas, algu-
mas           delas inter-
nas.

Começamos em 1997 com este projecto e a cam-
panha "Educa a uma mulher e salvarás a um 
povo". Nesta escola umas 50 alunas por sala de 
aula estudam os dois níveis de secundária. 

Escola Feminina
Dedougou  (Burkina Faso)

Centro de Promoção Social da Mulher
Atakpamé (Togo)

Cottolengo "Don Orione"
Rio Cuar to (Argentina)

Centro Social Para Crianças
Ouagadougou (Burkina Faso)

Centro Assistencial Carmen Colera
Ceilândia (Brasil)

Escola "La Consolación"
El Valle (Ecuador)

Escola de Primária
Safané (Burkina Faso)

15º Aniversário
1997 - 2012

Desde Julho do 1997, Delwende apoia os projectos de acção 
social, sanitária e educativa que se realizam em centros de 
missão de quatro continentes.
Com um 100% de pessoal voluntário, destina mais do 95% 
de seus ingressos a projectos de cooperação ao desenvolvi-
mento nos que se ajuda às pessoas mais necessitadas a con-
seguir un desenvolvimento humano, integral e digno.

 Se quiser colaborar com Delwende 
pode chamar ao 917 344 403 

ou pode entrar em www.delwende.org
Donativos:  2104 - 3326 - 87 - 9113801293

a o  s e r v i ç o  d a  v i d a



Equipamento
Construção

406.749 €

 287.573 €

Funcionamento
Construção

30.000 €

73.000 €
Construção
Ampliação

12.469 € 245.252 €

Bolsas
Ampliação
Equipamento

 146.595 €

 50.000 €

 31.622 €

Construção
Equipamento
Funcionamento
Ampliação

45.215 €

 18.200 €
10.260 €

6.000 €

(Burkina Faso) Ampl. foyer

(Moçambique) Refeitório SIDA 

(Togo) Posto de saúde

(Argentina) Remod. Colégio

(Brasil) Centro Social

(Chile) Lar de Velhinhos

(Ecuador) Local Prom. Humana

(México) salas aula escolinha

(Venezuela) Casa Lar 62.055 €

 57.672 €

2.975 €

61.311 €

20.000 €

6.010 €

22.000 €

6.010 € 

45.000 €

Bolsas

Médico-Sociais

Necessidades básicas

Educação

Ajudas Danificados  22.812 € 

  220.823 € 

 138.704 €

  55.075 € 

 53.132 €  

(Burkina Faso) Instalação de moinho

(Moçambique) Prótesis de braço

(Moçambique) Poço e deposito água

(Togo) Compra máquina costurar

(Togo) Construção de poço

(Togo) Moinho e Gerador energia

(Brasil) Moto para deficiente

(Brasil) Máquina de costurar

(México) Ajuda carro Escola

(México) Carrinha Casa-Lar

(Venezuela) Ajuda poço 902 €

21.000 €

18.000 €

854 €

3.000 €

14.000 €

15.000 €

311 €

13.545 €

6.864 €

3.005 €

             Atendido
              pelas Irmãs 
desde o ano 2002 e apoiado por Delwende desde 
2005, acolhe a 25 meninos entre os 4 e os 18 anos, 
órfãos, maltratados e/ou abandonados, que não pu-
deram ser adoptados durante sua estância numa 
creche de acolhida. 

Responsabilidade 
das Irmãs desde 2001, 
e apoiado por Delwende desde 2004, no Instituto 
se educam alunos sem recursos, onde o 75% têm 
bolsas de estudo e o resto somente pode pagar 
com dificuldades a matrícula.

Escola situada nos arredores da cidade, cujos  
moradores são refugiados que fugiram durante a 
guerra de seus lugares de origem no campo, e vivem 
em condições precárias.
As Irmãs são responsáveis pela gestão desde 1998, e 
recebe o apoio de Delwende 
desde 2002.

Refeitório onde, desde 2007 e cada 6 meses, se ofe-
rece assistência sanitária, dieta protéica e suplemen-
tos vitamínicos a 60 crianças da zona de idades entre 
os 2 e os 6 anos, seleccionadas pelo seu estado de 
desnutrição.

Terminada sua construção em 2009 com as apor-
tações de Delwende, conta com 22 camas de hos-
pitalização e atende a mais de 50 pessoas por dia.
Mantem uma linha de actuação gratuita para os 
mais desfavorecidos.

Centro Médico Social  "N.D.Consolation"
Atakpamé (Togo)

Feeding Center "Makopa"
Quezon City (Filipinas)

Escola "1º de Maio"
Inhamnane (Moçambique)

Instituto de Ensino
Huixtla (México)

Lar "Virgen de la Yedra - Kaika Wasiyki" 
Sucre (Bolivia)

Outros :
Construções e Reformas

Outros : 
Obras sociais

Outros :
Microprojectos


