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Concepció estan treballant a Moçambic des del
del 1922. En aquests
moments són presents en 6 províncies de Moçambic i treballen
sobretot en l’educació,
l’educació en promocionar la dona i en tenir cura dels
infants més pobres.
Treballen amb gent que tenen moltes precarietats econòmiques,
que no tenen a ningú que els ajudi. Tenen varis internats i escoles
per atendre als infants.
La situació que es viu a Gurué es pèssima,
pè
, les persones tenen
carències de tot, d’alimentació
alimentació i no tenen mitjans per sobreviure.

LOCALITZACIÓ DEL PROJECTE

La localitat d’Invinha és en el districte de Gurué, província de
Zambézia, és una regió molt endarrerida a nivell d’escolarització i
molt pobre en tots els aspectes de la vida.
Per poder respondre a aquestes necessitats van ser construïdes tres
instal·lacions, un internat per nenes, dos per nens i l’escola de
secundària preuniversitària. D’aquesta manera els nens/es no
havien de recórrer grans distàncies per poder anar a estudiar.
Molts d’aquests nens que sortien de casa seva tots els dies,
tardaven més de 3 hores en arribar al centre escolar. A part del
cansament físic que suposa, això repercutia en els estudis perquè
quan acabaven les classes havien de tornar anar cap a casa,
arribant després de les 8 del vespre.
Molts havien de recórrer 50 Km, o més per poder anar a l’escola.
En aquest centre s’acull 115 nenes, que abans no tenien la
possibilitat d’estudiar per la distància.
No hi ha prous mitjans econòmics per poder respondre a les
necessitats bàsiques de les nenes, tant en alimentació com en roba
o material escolar.
El projecte consisteix en les inscripcions, matrícules i material
necessari per poder seguir el curs escolar.

