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Dengan transportasi perahu, Tim FCI dan temanteman mengunjungi Pulau Sembilangan di Bekasi.
Program dimulai dengan memuat barang di perahu dan
membutuhkan waktu 25 menit untuk sampai di tempat
tujuan. Dengan kerjasama tim, kami membagikan paket
makanan sembako kepada para janda dan orang jompo
dan alat-alat tulis untuk anak-anak sekolah. Bersama-sama
kami semua menikmati kue lezat yang disumbang oleh
Hotel Kristal sekaligus sebagai penutup acara.

Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Albert dan Monica membagikan Program LANGKAH Tumbuh
Kembang dan juga buku-buku motivasi untuk perpustakaan di beberapa sekolah. Selama disana
mereka juga mengunjungi sekolah-sekolah lain untuk mengajarkan bahasa Inggris dasar. Muridmurid sangat senang untuk kunjungan ini. Albert juga mengajarkan kelas kepemimpinan untuk para
mahasiswa/i dengan topik memberikan waktu anda untuk membantu orang lain.
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Desa Kayen di Jawa Tengah
Gary bergabung dengan tim mengunjugi desa Kayen di daerah Juwangi,
Boyolali di Jawa Tengah. FCI dengan
bantuan sponsor, membagikan paket
sembako seperti beras, minyak, sabun,
dll untuk 30 keluarga miskin di desa ini.
Saat membeli paket sembako di toko,
penjaga toko tersentuh dengan keadaan warga desa dan dengan sukarela
menyumbang 5 karung besar berisi
makanan kecil. Kami juga membagikan
pakaian dan 250 buku tipis tentang
cara-cara untuk memotivasi diri, dan
berbincang-bincang dengan warga
desa.
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Tim di Pekan baru, Sumatera

Pierre dan putrinya, Nathalie mengunjungi
sekolah PAUD di Pekan Baru, Sumatera. PAUD ini
didirikan oleh ibu-ibu di
daerah sekitar dan
hanya terdiri dari 1
ruangan kecil untuk
anak-anak yang tidak
mampu membayar
sekolah. Nathalie
mengajarkan lagu-lagu
dan berinteraksi dengan anak-anak. Kami
juga memberikan 1 set
Program LANGKAH
Tumbuh Kembang.

Bandung - Anak-anak Kanker
Relawan FCI di Bandung secara rutin mengunjungi tempat anak-anak
pengidap Kanker (YKAKB) di Bandung untuk memberikan semangat kepada
anak-anak dan juga orang tua. Salah satu proyek yang sedang dilakukan
adalah mencari dana untuk peralatan pendidikan di ruangan baru di Rumah
Sakit pemerintah
Hasan Sadikin. Ruangan ini akan digunakan untuk program pembelajaran
anak-anak kanker.
Dapat belajar dan
mampu mengikuti
tugas-tugas sekolah
memberikan anakanak ini harapan
untuk kesembuhan
dan masa depan
mereka.

Tim di Tobelo, Halmahera

Relawan FCI mengunjungi Tobelo di
Halmahera Utara untuk bertemu dengan
kepala-kepala pendidikan dan memberikan
Program LANGKAH Tumbuh Kembang.
Kami saat ini sedang mencari bantuan
untuk dapat menyalurkan lebih banyak
Program LANGKAH Tumbuh Kembang di
daerah ini.

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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