Sp

Relawan FCI mengunjungi kepulauan Sangihe Talaud
untuk mendistribusikan Program Langkah Tumbuh Kembang di sekolah-sekolah. Bulan ini tim kami menghabiskan
2 minggu untuk mendistribusikan 85 set Program Langkah Tumbuh Kembang di 7 pulau berbeda di kepulauan

Bergembira dengan anak-anak

Berkunjung di SMU

perjalanan ke pulau kecil
Berkunjung di SMU
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anak-anak

INDONESIA

Pengarahan untuk guru-guru

ini. Setiap sekolah menerima 1 set dan
digunakan sebagai pegangan untuk
difotocopy. Kami mengadakan pertemuan dengan guru, atau kami langsung
mengunjungi sekolah, dimana kami
memberikan pengarahan mengenai cara
pemakaian dan berkomunikasi dengan
siswa-siswi. Kami juga diundang untuk

familycare
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Pengarahan untuk guru-guru
berbicara tentang pentingnya pembentukan karakter di 6 SMU. Ini adalah program berkelanjutan,
karena ada lebih banyak dari 85 sekolah di daerah
ini. Terima kasih kepada para sponsor di Jakarta
yang telah membiayai buku ini dan memungkinkan
program ini dapat berlangsung.

Membawa buku ke pulau

Kelanjutan program Idul Fitri di Ciawi dan Puncak
Di awal bulan ini, relawan FCI Esther dan putrinya Sharon dan Abi bersama Tita yang tinggal di desa dekat perkebunan teh di pegunungan Puncak, mengunjungi 5 desa
sekitar untuk membagikan paket sembako ke para lansia,
janda dan yatim piatu. Paket sembako dipersiapkan oleh
Yayasan Harapan Baru (PT. Metro). Kami mendistribusikan
140 paket dan berinteraksi langsung dengan orang-orang
yang menerima paket. Ini adalah program tahunan di bulan puasa. Suatu pengalaman yang berharga dimana kami
berkesempatan untuk berbagi canda dan tawa dan juga
melihat senyum dari orang-orang yang kami temui.

Tim kami di Puncak

Interaksi dengan anak-anak

Ciawi

Pembagian Paket
Di program lain, Esther bersama dengan Nina temannya, juga
membagikan 70 paket sembako untuk para lansia dan janda di daerah Ciawi.

Kunjungan Panti Asuhan di Lembang
Terima kasih kepada beberapa sponsor, relawan FCI mampu memberikan bantuan dana tunai ke Panti Asuhan Rumah
Kasih di Lembang. Bantuan ini dipergunakan untuk membiayai kursus ketrampilan Jonly, yang baru saja menyelesaikan
SMU. Relawan rutin mengunjungi Panti Asuhan untuk memberikan dorongan dan semangat untuk anak-anak dan juga
membantu kebutuhan panti.

Dina dan anak-anak panti setelah kelas bahasa inggris

Relawan FCI, Dina bersama Direktur Panti, Pak Okta dan Jonly

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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