
AnnuAl report . YeAr 2015

relatório anual 2015



Message FroM the 
President

leonArdo pAulino leonArdo pAulino 

transparency is one of the fundamental 
values of nations help, and that is 
the reason why we want to ensure 
everybody learns how the donations 
we receive are invested. aiming to 
accomplish that, we present our 2015 
annual report in profound respect to 
our sponsors, partners, volunteers and 
supporters. 

2015 was a specially challenging year 
due to the Brazilian strong economic 
and politic instability. real dropped and 
dollar increased; however, there was 
progress in our operations, mainly in 
haiti. 

in 2015 the Children relief operation 
reached out families with feeding, 
teaching and housing programs, 
the number of supported children 
increased and our partnership with 
the american organization new life 4 
Kids has enabled the supply of special 

food to minimize malnutrition of 1589 
children living in the area of Pestel in 
haiti. Besides, although the focus of 
our operations has been on haiti, we 
have been increasing our actions in 
Brazil and Cambodia and we plan to 
strengthen them in those countries. 

We want to thank everyone who 
participates in our vision with us. god’s 
love for children, his compassion on us 
and the real stories of transformation 
are the fuel that has empowered 
our lives. i’d like to invite you to keep 
on aiming at our mission of helping 
vulnerable children in the nations. 

a transparência é um dos 
valores fundamentais da 
nations help. desejamos 
que todos saibam como são 
investidas as doações recebidas. 
Por isso, lançamos o relatório 
anual 2015, demonstrando 
respeito aos nossos doadores, 
parceiros, voluntários e 
colaboradores. 

a análise do ano de 2015 
apresenta um período 
desafiador, com profunda 
instabilidade econômica 
e política no Brasil, um 
considerável aumento do dólar 
devido à desvalorização do real, 
mas com avanços significativos 
nas operações de socorro de 
crianças, especialmente no haiti. 

em 2015, além de uma forte 
consolidação das operações de 
socorro envolvendo as famílias 
das crianças, com programas 
de nutrição, moradia e ensino, 

crescemos no número de 
crianças atendidas.  nossa 
parceria com a organização 
americana new life 4 Kids tem 
provido alimentação especial 
para combater a desnutrição de 
1589 crianças nas montanhas 
próximas a cidade de Pestel, 
no haiti. embora o nosso foco 
seja o haiti, também operamos 
no Camboja e no Brasil, países 
em que fortaleceremos nossas 
ações. 

Queremos agradecer a cada 
pessoa que tem participado 
conosco. sabemos que o amor 
de deus pelas crianças, sua 
compaixão em nós e as histórias 
reais de transformação são o 
combustível que tem fortalecido 
nossas vidas. Queremos 
convidar você a prosseguir 
conosco no cumprimento da 
nossa missão de socorrer as 
crianças altamente vulneráveis 
nas nações. 

MensageM do 
Presidente

1.1.
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Missão: Socorrer 
criAnçAS em SituAção 
de AltA vulnerAbilidAde 
nAS nAçõeS.

Visão: trAnSformAr 
o futuro dAS novAS 
gerAçõeS.

Valores: compAixão, 
excelênciA e 
trAnSpArênciA.

Missão, Visão e Valores

miSSion, viSion And vAlueS

miSSion: to help children in highlY vulnerAble SituAtionS in the nAtionS.

viSion: to trAnSform the future of future generAtionS.

vAlueS: compASSion, excellence And trAnSpArencY.

2.

2.
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in 2015 our operAtionS reAched hAiti, cAmbodiA And brAzil.

eConoMiC and soCial sCenarios

 haíti  CaMboja  brasil

no Ano de 2015, eStivemoS reunidoS no hAiti, cAmbojA e brASil. 

Cenários eConôMiCo e soCial

brAzil

in spite of its economic development 
of recent years, Brazil still has a large 
amount of vulnerable children in deep 
need of immediate relief operations 
in many parts of the country such as 
the north, northeast and the big cities. 
Many children need more appropriate 
nutrition and a better educational 
system that will grant them a better 
future.

hAíti

haiti is considered to be the poorest 
country of the Western hemisphere. 
Poverty reaches 80% of its population 
which lives on less than two dollars a 
day (Minustha, 2014).the country 
is the only latin-american nation 
that belongs to the group of the least 
developed countries in the world with 
one of the lowest hdi of the planet, 
ranking 163 out of 188 on the human 
development index.  life expectance 
at birth is 62.8 years. the mean years 
of schooling is 4,9 years, whereas the 
expected years of schooling is 8.7 
(annual report, 2015, hdi, un). haiti’s 
gross national income per capita is 
1.669 usd making the country one 
of the greatest social challenges 
of humanity (united nations 
deVeloPMent PrograMMe, 2015).

cAmbodiA 

Cambodia has a young population. 
For several historical, cultural and 
spiritual reasons, the country has one 
of the highest rates of children and 
teenagers’ sale of the world, specially 
for sexual exploitation (http://www.
humantraff icking.org/countries/
cambodia). this reality requires 
immediate relief operations of rescue, 
care and education. 

3.3.

o haiti é considerado 
o país mais pobre do 
hemisfério ocidental. a 
pobreza atinge 80% da 
população, que vive com 
menos de dois dólares 
por dia (MINUSTHA, 
2014).

o país é a única nação 
americana que pertence 
ao grupo dos países 
menos desenvolvidos do 
mundo, pois apresenta 
um dos menores idh 
do planeta, ocupando 
a 163ª  posição, 
de 188 países, no 
ranking mundial de 
desenvolvimento 
humano.
a expectativa de vida 

(life expectance at birth) 
é de 62.8 anos.  o 
índice médio de anos 
de estudo (mean years 
of schooling) é de 4.9 
anos, enquanto o índice 
de anos esperados de 
estudo (expected years of 
schooling) é de 8.7 anos.  
(Anual Report, 2015, 
IDH,ONU). 

o PiB anual do haiti, 
por habitante (gross 
national income per 
capita), é de 1.669 usd, 
o que apresenta, de 
maneira clara, um dos 
maiores desafios sociais 
da humanidade (UNITED 
NATIONS DEVELOPMENT 
PROGRAMME, 2015). 

o Camboja possui 
uma população 
jovem. Por diversas 
razões históricas, 
culturais e espirituais, 
o país possui um dos 
maiores índices de 
venda de crianças 
e adolescentes do 

mundo, especialmente 
para a exploração 
sexual (http://www.
humantrafficking.org/
countries/cambodia).  
esta realidade requer 
operações de socorro 
imediatas de resgate, 
cuidado e educação. 

o Brasil, apesar do 
desenvolvimento 
econômico dos últimos 
anos, possui ainda em 
muitos lugares, como 
no norte, nordeste e 
nas grandes cidades, 
muitas crianças 
vulneráveis que 

demandam operações 
de socorro imediatas.  
Muitas crianças no 
país precisam de 
uma nutrição mais 
adequada e de uma 
educação que garanta 
um melhor futuro. 
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 atua na prevenção e combate à exploração sexual infantil.

 operAção nutrir  operAção Acolher

tem como linhas mestras de atuação a nutrição, provisão de água potável, 
ensino bíblico e educação escolar.

nouriShing operAtion: 
Focuses on providing nourishment, potable water, supplemental instruction and Bible 

teachings.
 

Sheltering operAtion: 
Provides relief, housing and care to orphans and homeless children, and in more serious cases, 

to their families as well. 

Setting free operAtion:
Works on the prevention and combat of children’s sexual exploitation.

Proporciona socorro, moradia e cuidado para órfãos e crianças sem teto, 
bem como o seu núcleo familiar, em razão da necessidade extrema.

operação Nutrir . operação aColher . operação libertar

Pilares de atuação 
nations helP

 operAção libertAr

nations helP’s Pillars 4.4.
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Social Accounting (also known as social accounting and auditing, 
social and environmental accounting, corporate social reporting, 
corporate social responsibility reporting, non-financial reporting 

or accounting) is the process of communicating the social and 
environmental effects of organizations’ economic actions to particular 

interest groups within society and to society at large.

soCial aCCounting 
balanço Social é um conjunto de informações demonstrando 
atividades de uma entidade privada com a sociedade que a 
ela está diretamente relacionada, com o objetivo de divulgar 
sua gestão econômico-social, e sobre seu relacionamento 
com a comunidade, apresentando o resultado da sua 
responsabilidade social.

Balanço soCial5.5.12 13
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Balanço soCial

cAlculAtion bASiS5.1

2015 2014

Base de Cálculo

Receita Líquida (RL)

Resultado Operacional (RO)

Folha de Pagamento Bruta (FPB)

R$ 243.990.02

R$ 262.020,36

(R$ 44.949,72)

R$ 26.919,38

R$ 273.099,02

R$ 220.549,00

R$ 38.155,82

R$ 14.394,20

 bASe de cálculo 5.1

2015 2014

Calculation Base

Net Income (NI) 

Operating Income (OI)  

Gross Payroll (GPR)

US$ 58.371

US$ 62.684

US$ (10.753)

US$ 6.440

US$ 102.816

US$ 83.032

US$ 14.365

US$ 5.419

soCial aCCounting 

(EM 2015, 1 USD = 4.18)
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Balanço soCial

20142015

Alimentação

Encargos Sociais 

Bolsa Estágio

Segurança e Saúde do Trabalho

Educação 

Cultura 

Cap. e Des. Pessoal

Ofertas missionários brasileiros

Despesas Financeiras 

Doações Assoc. Nations Help 

Total 

% sobre RL

0,10

2,60

0,44

0,01

0,00

0,00

0,51

0,32

1,60

0,00

5,57

% sobre RL

1,49

1,68

3,77

0,00

0,00

0,00

1,48

0,00

1,96

0,53

10,92

% sobre RO

1,48

39,78

6,72

0,17

0,00

0,00

7,83

4,86

24,46

0,00

85,30

% sobre RO

14,52

16,37

36.68

0,00

0,00

0,00

14,45

0,00

19,08

5,16

106,26

Valor (mil R$)

212,50

5.725,80

967,00

25,00

-

-

1.127,68

700,00

3.520,33

-

12.278,31

Valor (mil R$)

3.909,32

4.407,69

9.873,91

-

-

-

3.890,00

-

5.135,53

1.389,00

28.605,45

 indicAdoreS SociAiS internoS5.2

20142015

Food

Brazilian Social Taxes 

Interns 

Labor Health and Safety  

Education

Culture

Empowement and personal development

Offerings to Brazilian Missionaries

Financial expenses  

Donations for Nations Help Organization 

Total 

% NI

0,10

2,60

0,44

0,01

0,00

0,00

0,51

0,32

1,60

0,00

5,57

% NI

1,49

1,68

3,77

0,00

0,00

0,00

1,48

0,00

1,96

0,53

10,92

% GPR

1,48

39,78

6,72

0,17

0,00

0,00

7,83

4,86

24,46

0,00

85,30

% GPR

14,52

16,37

36.68

0,00

0,00

0,00

14,45

0,00

19,08

5,16

106,26

Amount (US$)

79.50

2.156

364

9

-

-

425

264

1.325

-

4.622

Amount (US$)

935

1.054

2.362

-

-

-

931

-

1.229

332

6.843

 internAl SociAl indicAtorS5.2

(EM 2015, 1 USD = 4.18)
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Balanço soCial

20142015

Educação

Combate a fome  

Saúde e Saneamento  

Obreiros Nativos 

Segurança Familiar e Moradia 

Treinamento 

Marketing 

Subtotal 

% sobre RL

2.48

0,00

0,00

0,87

0,00

0,86

0,00

4,21

% sobre RL

2,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,49

3,07

% sobre RO

14.31

0,00

0,00

5,02

0,00

4,99

0,00

24,32

% sobre RO

-15,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2,87

-17,89

Valor (mil R$)

5.459,72

-

-

1.917,00

-

1.903,54

-

9.280,16

Valor (mil R$)

6.751,90

-

-

-

-

- 

1.290,00

8.041,90

 indicAdoreS SociAiS externoS – operAção cAmbojA 5.3

20142015

Educação

Combate a fome  

Saúde e Saneamento  

Esporte  

Crianças em situação de risco 

Subtotal 

% sobre RL

0,00

1,65

4,07

0,00

4,69

10,42

% sobre RL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

% sobre RO

0,00

9,55

23,53

0,00

27,12

60,21

% sobre RO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor (mil R$)

-

3.644,19

8.978,40

-

10.349,42

22.972,01

Valor (mil R$)

-

-

-

-

-

-

 indicAdoreS SociAiS externoS – Arte que SAlvA5.4

2014

2014

2015

2015

Education 

Fighting hunger  

Health and sanitation  

Native workers  

Family Security and Housing  

Training 

Marketing 

Subtotal 

Education 

Fighting Hunger   

Health and Sanitation   

Sport 

Children at risk 

Subtotal

% NI

2.48

0,00

0,00

0,01

0,00

0,86

0,00

4,21

% NI

0,00

1,65

4,07

0,00

4,69

10,42

% NI

2,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,49

3,07

% NI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

% GPR

14.31

0,00

0,00

0,17

0,00

4,99

0,00

24,32

% GPR

0,00

9,55

23,53

0,00

27,12

60,21

% GPR

-15,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2,87

- 17,89

% GPR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amount (US$)

2.055

-

-

722

-

717

-

3.494

Amount (US$)

-

1.372

3.380

-

3.896

8.648

Amount (US$)

1.615

-

-

-

-

-

309

1.923

Amount (US$)

-

-

-

-

-

-

 externAl SociAl indicAtorS – cAmbodiA operAtion 

 externAl SociAl indicAtorS – Art thAt SAveS

5.3

5.4

(EM 2015, 1 USD = 4.18)
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Balanço soCial

20142015

Educação

Combate a fome  

Saúde e Saneamento  

Treinamentos 

Segurança Familiar e Moradia  

Programa de Adoção 

Obreiro Brasileiro 

Programa New Life 4 Kids 
/ apadrinhamento – Porto Príncipe 

Programa New Life 4 - Kids 
/alimentação e resgate - Pestel 

Marketing 

Obreiros Nativos 

Vestuário/ Calçados / Material
de Higiêne

Despesas Financeiras 

Sub-Total 

Valor (mil R$)

2.207,02

16.170,50

289,48

-

10.413,01

-

29.655,65

13.591,48

22.982,33

11.139,15

24.506,36

4.032,00

8.852,98

143.839,96

Valor (mil R$)

1.976,40

19.030,54

3.388,13

11.743,91

3.535,60

3.617,08

1.058,96

-

-

-

15.122,92

2.253,04

-

61.726,58

% sobre RO

-4,91

-35,97

-0,64

0,00

-23,17

0,00

-65,98

-30,24

-51,13

-24,78

-54,52

-8,97

-19,70

-320,00

% sobre RO

5,18

49,88

8,88

30,78

9,27

9,48

2,78

0,00

0,00

0,00

39,63

5,90

-

161,78

% sobre RL

0,84

6,17

0,11

0,00

3,97

0,00

11,32

5,19

8,77

4,25

9,35

1,54

3,38

54,90

% sobre RL

0,90

8,63

1,54

5,32

1,60

1,64

0,48

0,00

0,00

0,00

6,86

1,02

0,00

27,99

 indicAdoreS SociAiS externoS – operAção hAiti 5.5

20142015

Education 

Fighting Hunger  

Health and Sanitation   

Training 

Family Security and Housing   

Adoption Program  

Brazilian Missionaries  

New Life 4 Kids 
Adoption Program – Port Au Prince 

New Life 4 Kids 
/Feeding and rescuing Program - Pestel 

Marketing 

Native Workers  

Clothing  and personal hygiene

Financial expenses 

Subtotal 

 externAl SociAl indicAtorS – hAiti operAtion 5.5

Amount (US$)

528

3.869

70

-

2.491

-

7.095

3.252

5.498

2.665

5.863

965

2.118

34.414

% GPR

-4,91

-35,97

-0,64

0,00

-23,17

0,00

-65,98

-30,24

-51,13

-24,78

-54,52

-8,97

-19,70

-320,00

% NI

0,84

6,17

0,11

0,00

3,97

0,00

11,32

5,19

8,77

4,25

9,35

1,54

3,38

54,90

Amount (US$)

744

7.165

1.276

4.421

1.331

1.362

399

-

-

-

5.693

848

-

23.239

% GPR

5,18

49,88

8,88

30,78

9,27

9,48

2,78

0,00

0,00

0,00

39,63

5,90

0,00

161,78

% NI

0,90

8,63

1,54

5,32

1,60

1,64

0,48

0,00

0,00

0,00

6,86

1,02

0,00

27,99

soCial aCCounting 

(EM 2015, 1 USD = 4.18)
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20142015

Brazilian Missionaries 

Fighting Hunger   

Family Security and Housing   

Lar do Idoso Renascer Donation   

Marketing 

Donation Nations Help 

Subtotal 

% NI

0,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,37

3,26

% NI

0,75

0,00

3,82

0,02

1,44

0,00

6,03

% GPR

0,79

0,00

0,00

0,00

0,00

2,16

18,84

% GPR

-4,35

0,00

-22,25

-0,11

-8,41

0,00

-35,12

Amount (US$)

113

2.282

-

-

-

311

2.706

Amount (US$)

468

-

2.392

12

905

-

3.777

 externAl SociAl indicArtorS – brAziliAn operAtion 5.6

20142015

Total     40.112         -373,02               63,99  38.089        265,14           45,87

% NI% NI % GPR% GPR Amount (US$)Amount (US$)

 totAl externAl SociAl indicAtorS 5.7

Balanço soCial

20142015

Obreiro Brasileiro 

Combate a Fome  

Segurança Familiar e Moradia

Doação Lar do Idoso Renascer  

Marketing 

Doação 

Sub-total 

% sobre RL

0,14

2,75

0,00

0,00

0,00

0,37

3,26

% sobre RL

0,75

2,75

3,82

0,02

1,44

0,00

6,03

% sobre RO

0,79

15,88

0,00

0,00

0,00

2,16

18,84

% sobre RO

-4,35

15,88

-22,25

-0,11

-8,41

0,00

-35,12

Valor (mil R$)

300,00

6.060,89

-

-

-

825,93

7.186,82

Valor (mil R$)

1.956,62

-

10.000,00

50,00

3.780,80

-

15.787,42

 indicAdoreS SociAiS externoS – operAção brASil 5.6

20142015

Total                        167.669,28               -373,02      63,99       101.165,57         265,14                45,87

% sobre RL% sobre RL % sobre RO% sobre RO Valor (mil R$)Valor (mil R$)

 totAl – indicAdoreS SociAiS externoS5.7

(EM 2015, 1 USD = 4.18)
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evironmentAl indicAtorS 

StAff  indicAtorS 

5.8

5.9

2015

2015

0

0

1

0

1

0

0

2

1

1

0

1

1

1

0

0

2

1

2014

2014

Environmental Investiments

Other one

Total 

employees at the end of the period

outsourced employees 

interns 

employees aged 45+

women working at the company 

afro-descendants and Indians working at the company 

physically-impaired people or people with special needs

native missionaries  

Brazilian missionaries  

Balanço soCial

 indicAdoreS corpo funcionAl 5.9

% NI % NI% GPR % GPRAmount (US$) Amount (US$)

--- ---

--- ---

--- ---

Number of

 indicAdoreS AmbientAiS 5.8

2015 2014

Investimentos relacionados 
ao meio ambiente

Outros 

Total

- -- -- -

- -- -- -

- -- -- -

% sobre 
RL

% sobre 
RL

% sobre 
RO

% sobre 
RO

Valor 
(mil R$)

Valor 
(mil R$)

2015
0

0

1

0

1

0

0

2

1

1

0

1

1

1

0

0

2

1

2014
empregados ao final do período

empregados terceirizados

estagiários 

empregados 45 anos +

mulheres empregadas 

negros e indígenas empregados 

pessoas com deficiências e necessidades especiais 

obreiros nativos 

obreiros Brasil 

Números de

soCial aCCounting 

(EM 2015, 1 USD = 4.18)
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Balanço soCial

number of ASSiSted 
children

5.11

2015
0

1679

4

179

380

4

2014
Art That Saves  
(including Brazil)

Haiti 

Cambodia 

relevAnt informAtion in 
NatioNs Help’s social purposes

5.10

the social projects developed by 
nations help have been created 
with the purpose of helping children 
in highly vulnerable situations in the 
nations. 

diStributed of Added vAlue 

20142015

Staff

Interest Paid

Social Welfare, Education, 
Health and Housing

Local Govermment

Net Income 

DISTRIBUTED ADDED VALUE 

%

11,13

8,81

105,59

2,78

-28,31

100,00

%

7,30

2,20

63,12

3,57

23,81

100,00

Amount 
(Thousand 

USD)

4228.05

3346.53

40112.27

1054,47

(10753.52)

37987.80

Amount 
(Thousand 

USD)

4405.01

1325.33

38086.58

2155.64

14364.14

60337.36

5.12

soCial aCCounting 

20142015

Colaboradores 

Despesas Juros

Assistência Social, Educacional, 
Saúde e Moradia

Governo 

Resultado do Exercício

Valor Adicionado 
Total Distribuído

Valor (mil R$)

17.673,23

13.988,51

167.669,28

4.407,69

(44.949,72)

158.788,99

%

11,13

8,81

105,59

2,78

-28,31

100,00

Valor (mil R$)

11.700,58

3.520,33

101.165,57

5.725,80

38.155,82

160.268,10

%

7,30

2,20

63,12

3,57

23,81

100,00

 diStribuição de vAlor AdicionAdo5.12

 número de criAnçAS 
 AtendidAS

5.11

2015
0

1679

4

179

380

4

2014
Arte que Salva 
(incluindo Brasil)

Haiti 

Camboja  

 informAçõeS relevAnteS   
 quAnto à finAlidAde SociAl

5.10

os projetos sociais desenvolvidos pela 
Nations Help foram definidos pelo 
propósito de socorrer crianças em 
situação de alta vulnerabilidade nas 
nações

(EM 2015, 1 USD = 4.18)
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Amount of children assisted by the family program on the 
nourishing and Sheltering pillars - 88

Amount of families assisted in the nourishing and Sheltering pillars 
- 17

Amount of children assisted in the new life 4 Kids program in the 
nourishing and Sheltering pillars - 2

Amount of families relocated from tents to rented houses in the 
Sheltering pillar – 1

Amount of families with renewed house renting contracts by nh in 
the Sheltering pillar – 4 

Amount of assisted children in the educational program of the 
nourishing pillar – 20 

Amount of distributed food in the family program of the nourishing 
program – 2550 kg of rice; 1275 kg of beans; 706 kg of a special 
flour to fight malnutrition.

other indiCators5.13

hAiti – porto príncipe hAiti – porto príncipe 

outros indiCadores 5.13

88 | quantidade de crianças 
beneficiadas no programa 
família nos pilares nutrir e 
acolher

17 | quantidade de famílias 
beneficiadas nos pilares nutrir 
e acolher

2 | número de crianças 
atendidas no programa new 
life 4 kids nos pilares nutrir

1 | número de famílias 
removidas das tendas para 
aluguéis no pilar acolher

4 | número de famílias 
com aluguéis renovados e 
custeados pela nh no pilar 
acolher 

20 | número de crianças 
atendidas no programa 
educacional no pilar nutrir 

quantidade de alimentos 
distribuídos no programa 
família no pilar nutrir : 2550 
Kg de arroz; 1275 kg de 
feijão; 706 kg de alimentação 
especial para o combate da 
desnutrição. 
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Amount of assisted children in containers program of the 
nourishing pillar  - 1589 

Amount of assisted people in the containers programo f the 
nourishing pillar - 3590

Amount of children saved from death in july 2015 in the 
nourishing and Sheltering pillars – 6 

Amount of health services accomplished in july 2015 in the 
nourishing pillar – 650

Amount of children assisted by the water project built in 
gorgetti in the nourishing pillar – 203 
amount of senior citizens assisted by the water project built 
in gorgetti in the nourishing pillar - 57 

total amount of beneficiaries by the water project built in 
gorgetti in the nourishing pillar - 2000

other indiCators5.13

hAiti – peStel  (em pArceriA com A new life 4 KidS)hAiti – peStel  (in pArtnerShip with new life 4 KidS)

outros indiCadores 5.13

1589| quantidade de 
crianças beneficiadas no 
pilar nutrir no programa 
containers .

3590 | quantidade de 
pessoas beneficiadas no 
pilar nuttir no programa 
containers.

6 | quantidade de crianças 
resgatadas da morte em julho 
de 2015 no pilar nutrir 
e acolher.

650 | quantidade de 
atendimentos médicos 
realizado em julho de 2015 
no pilar nutrir.

203 | número de crianças 
beneficiadas no sistema de 
água construído em gorgetti 
no pilar nutrir.

57 | número de idosos 
beneficiados no sistema de 
água construído em gorgetti  
no pilar nutrir.

2000 | número de pessoas 
beneficiadas no sistema de 
água construído em gorgetti 
no pilar nutrir.

cAmbojA – SeAn reAp
4 | Número de crianças beneficiadas no 
programa educacional no pilar libertar.

brASil - nordeSte
1 | quantidade de famílias socorridas no pilar 
acolher.

cAmbodiA – SeAn reAp
Amount of assisted children in the educational program of 
the Setting free pillar - 4

brASil - nordeSte
Amount of families helped by the Sheltering pillar – 1 
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LAwINSIE LAJOIE – UM 
MILAGRE qUE BROTOU 
DAS TENDAS DO HAITI

LAwINSIE LAJOIE – A 
MIRACLE FROM THE 
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LAwINSIE LAJOIE – UM MILAGRE qUE 
BROTOU DAS TENDAS DO HAITI

histórias6.0

lawinsie lajoie é uma das crianças em 
nossos programas de reforço escolar, 
nutrição e acolhimento. ela foi escolhida 
com outras 16 crianças, dentre mais de 
300 examinadas, para receber o apoio 
em 2014, quando ficou caracterizado, 
pela análise de uma nutricionista, que 
ela sofria de desnutrição crônica e gra-
ve. após visitarmos o local onde ela mo-
rava com seus tios e avós, porque é órfã, 
eles também passaram a receber apoio, 
porque verificamos que estavam viven-
do de favor em uma tenda, em uma 
condição absolutamente deplorável. 
desde então, a organização os transfe-
riu para uma moradia que foi alugada 
para abrigar a família em condições 
mais dignas e passaram a receber ali-
mento, para ajudar na nutrição mensal 
de todos, porque vimos que só comiam 
quando alguém dava algo a eles, além 
de um tipo especial de comida enrique-
cida para combater a desnutrição. na-
quela época, os sonhos desta menina se 
limitavam a ganhar um chinelo que lhe 
foi presenteado.

hoje, nos alegramos em ver como as 
vidas de lawinsie e de todos de sua fa-
mília foram transformadas por um ato 
simples de amor e cuidado. É impressio-
nante como podemos ver cada esforço 
e dinheiro investido em suas vidas bro-

tar como sementes plantadas em um 
terreno fértil e que agora dá bons fru-
tos. Para nós bastou acreditar que uma 
mudança era possível e agora vemos 
que até o impossível pode acontecer se 
você somente crer. através da mudança 
para uma casa alugada, vimos que toda 
a família voltou a sonhar. É notável a 
alegria no sorriso desta menina e tam-
bém como desapareceu a tristeza que 
carregava em seu olhar.

o acolhimento de lawinsie e sua famí-
lia fez transparecer a beleza que estava 
escondida debaixo dos sofrimentos em 
que viviam e o programa foi realmente 
um divisor de águas na história desta 
pequena filha de Deus e regou sonhos 
que nunca teriam chance de crescer. a 
jovem está se tornando, cada dia, mais 
inteligente e motivada a viver, sonhan-
do em se tornar uma líder no haiti, 
aprender muitas línguas, e viajar o mun-
do para ter a chance de aprender coisas 
que não pode conhecer em sua nação. 
e já podemos ver o início deste grande 
sonho se tornar realidade! apesar de 
a maioria da população falar o dialeto 
criolo no haiti, a disciplina preferida de 
lawinsie é o francês e, com o apoio de 
ezechiel e guerna, agora poderá come-
çar o estudo do espanhol. depois de se 
inscrever para uma bolsa e fazer uma 

prova especial, a menina esforçada, 
de apenas 15 anos de idade, ganhou a 
oportunidade de estudar na repúbli-
ca dominicana durante 3 (três) meses, 
a partir do final deste mês, onde ficará 
hospedada com uma missionária haitia-
na que é próxima de sua família e co-
meçará seus primeiros contatos com a 
nova língua.

recebemos a gratidão da família, que 
procurou nossos líderes no haiti, para 
agradecer o grande investimento que 
temos feito na vida desta pequena com 
uma sensação de orgulho por ver al-
guém pegar o pouco que lhe foi dado 
e transformar em algo tão grande e, 
ao mesmo tempo, vergonha por às ve-
zes não sermos capazes de imaginar 
e sonhar coisas maiores para todas as 
crianças que cuidamos. só nos resta 
nos humilhar diante da obra maravilho-
sa que o amor de deus está fazendo em 
sua vida e dar a ele toda a glória, porque 
sabemos que vemos diante dos nossos 
olhos, um milagre que caminha, alegre-
mente, pelas ruas do haiti, com o sonho 
em sua mente de ser enfermeira, mas 
que pode se tornar algo muito maior.

enquanto lawinsie estiver estudando 
espanhol fora do haiti, sua irmã mais 
nova, Chalincie lajoie, vai tomar seu 

lugar nas aulas de reforço escolar que 
foram tão bem aproveitadas por ela, 
algo que a família nos pediu e, claro, 
mais uma oportunidade que vamos dar 
a essas crianças tão diferenciadas e não 
podemos negar! a alegria de Chalincie 
por ser participante de nosso programa 
agora e vê-la orar por sua irmã com o 
desejo intenso e verdadeiro, pedindo a 
deus que faça dela uma grande líder, 
nos comove e nos impulsiona a conti-
nuar.

Ver na vida dessas crianças e de sua fa-
mília um resultado tão maravilhoso e 
até inesperado do trabalho diário que 
fazemos para investir na próxima ge-
ração do haiti, dando a eles esperan-
ça e poder para realizar seus sonhos e 
transformar seu futuro, nos faz esque-
cer todas as dificuldades que vivemos 
na caminhada até colher estes frutos e 
dizer que “tudo valeu a pena”. lawinsie 
nos disse um dia que seu personagem 
favorito da Bíblia é Josué e torcemos por 
mais milagres como o que aconteceu na 
vida desse homem, e, agora, parecem 
se repetir em sua caminhada. o desejo 
do nosso coração é que estes sejam os 
primeiros passos de uma grande líder 
que fará diferença e poderá realmente 
transformar o futuro do haiti

LAwINSIE LAJOIE – A MIRACLE FROM 
THE TENTS OF HAITI

stories6.0

Lawinsie Lajoie is one of the children 
in our supplemental instruction, nour-
ishing and sheltering programs. she had 
been chosen along with other 16 children, 
amongst over 300 examined ones, to re-
ceive our aid in 2014 – time when the di-
agnosis of a nutritionist stated she had 
serious and chronic malnutrition. after we 
visited the place where she lived with her 
uncles and grandparents (she’s an orphan), 
they also came to receive our aid – we 
learned they had been living in a borrowed 
tent in deeply miserable conditions. since 
then, our organization relocated them to 
a home we rented to house the family in 
more dignified conditions and they started 
receiving food so everyone could be prop-
erly nourished. We had noticed the only 
time they would eat something was when 
they were given some food. We also pro-
vided them with a special type of food that 
was nutrient-enriched aiming to fight their 
malnutrition. in that same period of time, 
the dreams of this girl were limited to get-
ting a pair of flip-flops, which she came to 
receive.

nowadays, we are very happy to see how 
the lives of lawinsie and the ones of her 
family have changed by a simple act of 
care and love. it is impressing to see how 
our effort and money can be like seeds 
that are sowed in a fertile land that now 

bear good fruit. We just needed to believe 
a change was possible and now we can see 
that even the impossible can come true 
if only we believe. through the relocation 
to a rented house, we noticed that all the 
family came to dream again. it’s hard not 
to notice the joy at this girl’s smile. all the 
sorrow in her eyes has disappeared. 

the sheltering program has brought the 
beauty that had been hidden underneath 
the pain lawinsie and her family were 
living in. the program was indeed a new 
beginning in the history of this little daugh-
ter of god and has watered dreams which 
would never have the chance to grow. this 
young lady is now becoming smarter every 
day. she is very motivated and dreams of 
becoming a leader in Haiti, learning differ-
ent languages and traveling around the 
world to have the chance to learn things 
she is not able to learn in her nation.

We can already see the beginning of this 
great dream come true! even though hai-
tian Creole is most haitians’ only language, 
lawinsie’s favorite subject is French; and 
with ezechiel and guerna’s help, she can 
also learn spanish now. after applying for 
a scholarship and taking a special exam, 
this hardworking 15-year-old girl has got 
the chance to study in the dominican re-
public for 3 months starting at the end of  

may 2016. there she will be hosted by 
a haitian missionary who is close to 
her family, and she will start her first 
contact with a different language. 
 
We’ve received her family’s gratitude 
after they reached our leaders in haiti 
to thank us for all we’ve been doing for 
this little girl’s life. We have a feeling 
of proud in our hearts when we see 
someone do something so big out of 
the little she has been given; but we 
also feel ashamed for sometimes not 
being able to conceive and dream big-
ger dreams for all of the children we 
take care of. 

actually, all we can do is to humiliate 
ourselves before the beautiful work 
that god’s love is doing in her life and 
offer Him all the glory, for we know 
that before our eyes we see a mir-
acle that walks in the streets of haiti 
dreaming of becoming a nurse with 
the potential of becoming something 
even greater.
While lawinsie is studying abroad, her 
younger sister, Chalincie lajoie, will re-
place her in the supplemental instruc-
tion program which her sister took 
advantage of so well. it was something 
the family has asked as, and of course, 
one more opportunity we will give to 

these undeniably unique children! 
We have been really touched to see 
Chalincie’s joy for participating in our 
program and how she earnestly and 
sincerely prays for her sister asking 
god that he would make her a great 
leader.

our daily work aims to invest in future 
generations of haiti providing children 
with hope and helping them fulfill their 
dreams and change their future. When 
we look at such a wonderful result in 
these girls and their family, which has 
surpassed our expectations, we for-
get about all the difficulties we face in 
our journey. When the harvest time 
comes, we always say “it was all worth 
it”. 

once, lawinsie told us that her favorite 
character in the Bible was Joshua. We 
hope she continues to have miracles in 
her life the same way Joshua did. our 
heart’s desire is that these are the first 
steps of a great leader who will make 
a difference in Haiti and will really be 
able to contribute for its change.
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