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Program Idul Fitri

Atambua

Bulan ini Angel dan Monica berkunjung ke Atambua,
Pulau Timor untuk mengecek pembangunan sekolah tahap ke-3 untuk anak-anak kurang mampu di
daerah ini. Di tahap ke-3 ini kami akan menambah 3
ruangan. Proyek ini berjalan dengan baik dan akan
rampung sebelum akhir tahun ini.

Alor

Dari Atambua, tim menuju Pulau
Alor untuk mengadakan beberapa
seminar pelatihan untuk Guru dan
membagi 12 set Program LANGKAH
Tumbuh Kembang untuk digunakan
di PAUD setempat. Guru-guru sangat
menghargai masukan yang penuh inspirasi dan semangat, karena terkadang mereka merasa terasing
di pulau yang jauh dari kota.
Setelah Alor, tim kembali ke Kupang, dimana
mereka membagikan 120
set baju seragam untuk
anak-anak sekolah kurang
mampu di desa nelayan
dan mengadakan aktivitas
bersama guru-guru dan
murid-murid.
Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada
mereka yang membantu
dalam program ini. Bantuan anda meningkatkan
kehidupan banyak orang.

familycare

Tim di Timor dan Alor

INDONESIA

Bulan puasa yang dimulai di akhir bulan Juni
adalah bulan yang sibuk untuk FCI. Foto diatas
adalah program pembagian sembako di Jakarta untuk orang-orang tua yang diadakan di daerah Pasar
Minggu dan Lenteng Agung. Pembagian berkat ini terjadi karena pemberian dari teman-teman kami
dan Yayasan Harapan Baru. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang mendukung usaha kami untuk membagi semangat Idul Fitri kepada setiap orang yang kami jumpai. Selamat
Idul Fitri 2014!
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Tim di Manado, North Sulawesi

Terry memberikan pengarahan kepada guru-guru di desa kecil di luar Manado, dimana ada sekitar 7 guru sekolah
PAUD yang berkumpul. Setiap guru diberikan 1 set Program LANGKAH Tumbuh Kembang, dengan seminar pendek mengenai cara penggunaannya.

Proyek lain-lain
Relawan FCI mengadakan seminar di Yayasan Hope
Asia, BSD Tangerang berdurasi 2 jam dengan topik
“Pengembangan Talenta” untuk murid-murid dari NTT dan
Papua

Relawan FCI, Daniel dan Sharon mengunjungi
Anyer untuk mendistribusikan perlengkapan
sekolah untuk sekolah PAUD. Sekolah ini rutin
kami kunjungi selama 2 tahun terakhir.

Daniel memulai rekaman suara dalam bahasa Indonesia untuk digunakan di Video yang menginspirasi.

Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memungkinkan terlaksananya kegiatan yang tertera dalam
buletin ini. Berkarya di negara yang masyarakatnya menghargai pengabdian antara sesama manusia
memberikan kepuasan tersendiri. Sebagai organisasi yang sifatnya nir laba, pendanaan seluruh kegiatan
Family Care Indonesia berasal dari teman-teman dan para donatur yang mempunyai visi sama dengan
kami. Partisipasi Anda kami terima dengan senang hati. Bersama-sama kita bisa membawa perubahan!
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