
O impacto do COVID-19 irá ter um 
efeito irreversível no progresso 
alcançado se os governos não 
redobrarem os seus esforços ao 
avançarem o seu compromisso, 
cada vez maior, para o bem-
estar dos adolescentes. O que 
é necessário - agora mais do 
que nunca - é um investimento 
económico mais vasto e o 
desenvolvimento de infraestrutura 

em saúde, educação, tecnologia 
e protecção assegurando, 
simultaneamente, o envolvimento 
dos jovens no discurso político.

Este é o resultado de um estudo 
exploratório realizado pela MIET 
AFRICA e pelo Conselho de Pesquisas 
em Ciências Humanas (Human Science 
Research Council - HSRC), cujo relatório 
foi publicado recentemente.

Antes do surto do COVID-19, tinha 
sido alcançado algum progresso na 
melhoria da vida dos adolescentes 
e jovens, embora as desigualdades 
económicas significassem que os 
benefícios não eram usufruídos por 
todos de maneira igual. O início da 
pandemia do COVID-19 não apenas 
exacerbou as dificuldades enfrentadas 
pelos mais vulneráveis, mas 
transformou também em vulneráveis 
todos os jovens. 
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“O impacto do COVID-19 cria um 
perigo iminente e uma preocupação 
global de que haverá uma reversão 
do progresso alcançado nos últimos 
25 anos, especificamente na 
recuperação da educação, saúde e 
direitos sexuais reprodutivos e nos 
resultados de protecção descritos pelos 
compromissos de direitos humanos”, 
disse Lynn van der Elst, Directora de 
Programas Regionais em educação e 
desenvolvimento NPO, MIET AFRICA.

O Director do Programa no 
Secretariado da SADC, Dr. Lamboly 
Mbukumbeko, explicou que o vírus 
os tinha apanhado de surpresa. “Tal 
como o resto do mundo, os sistemas 
de saúde dos Estados Membros da 
SADC não estavam preparados para 
uma pandemia de tal magnitude. 
Quando o COVID-19 foi declarado 
uma emergência pública, apenas dois 
laboratórios da região da SADC tinham 
capacidade para efectuar testes para 
o COVID-19. Com o decorrer das 
semanas, outros países aceleraram 
os seus processos para a produção de 
testes em grandes quantidades. Como 
governos e como SADC, precisamos de 
reflectir sobre como nos prepararmos 
melhor para crises potenciais como 
parte dos esforços para edificar 
sistemas de saúde resilientes para a 
região”.

O estudo exploratório, que se realizou 
em Maio de 2020 em seis Estados 
Membros da SADC - nomeadamente, 
Lesotho, Madagáscar, Malawi, 
Namíbia, Zâmbia e Zimbabwe - teve 
como objectivo compreender melhor o 
impacto do COVID-19 nos adolescentes 
e jovens da Região da SADC. O 
relatório de pesquisa fornece uma 
análise de como o COVID-19 afectou 
a vida dos jovens em quatro temas 

centrais: acesso à educação; acesso a 
serviços de saúde, incluindo a saúde 
e os direitos sexuais e reprodutivos; 
protecção contra a violência de género; 
e participação dos jovens nas acções 
de resposta ao COVID-19.

O relatório fornece ainda uma 
visão geral das realidades que os 
adolescentes e os jovens enfrentam 
no acesso a vários serviços de apoio. 
Analisa o impacto da pandemia 
COVID-19 nos mecanismos de 
protecção e avalia até que ponto é 
que os Estados Membros da SADC 
estabeleceram acordos normativos, 
institucionais e programáticos para 
responder à crise do COVID-19.

“Não podemos estabelecer 
efectivamente os investimentos 
necessários sem escutar aquilo que 
os próprios jovens têm para dizer. 
Continua crítico o envolvimento da 
juventude no discurso político, agora 
mais do que nunca”, disse o Director 
de Pesquisa do HSRC, Professor 
Finn Reygan. “Como principais 
impulsionadores da transformação, 
os seus pontos de vista e perspectivas 
são contribuições importantes e 
o investimento nestes jovens irá 
desencadear uma reacção em cadeia 
que, em última análise, levará à criação 
de uma região pacífica e próspera”.

Um resultado importante do estudo 
é um apelo aos governos e às partes 
interessadas para garantir que 
a juventude da Região da SADC, 
encontre-se esta onde for, seja capaz 
de ter acesso à educação, que os 
jovens tenham acesso às informações 
e serviços que lhes permita tomar 
decisões inteligíveis sobre a sua 
saúde e sexualidade, e que tenham a 
capacidade de agir para participar nos 
processos de tomada de decisões.

Van der Elst acrescentou: “A resposta 
só pode ser eficaz se todos os níveis 
de acção política estiverem envolvidos 
- governos nacionais, autoridades 
locais e sociedade civil – a trabalharem 
directamente com as populações 
afectadas de uma forma coordenada 
e amplamente informada. Os Estados 
Membros da SADC devem reflectir 
sobre as experiências dos países que 
têm permanecido consistentemente 
amigos dos jovens, como parte 
dos esforços de resiliência. Estas 
experiências incluem uma convergência 
maior nos aumentos dos orçamentos 
nacionais para programas que 
beneficiam os adolescentes e jovens, 
especialmente os programas que 
abordam a desigualdade”.

Clique aqui para ter acesso aos 
produtos da pesquisa e ver o vídeo.  
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A participação dos jovens no 
desenvolvimento comunitário é 
uma das maneiras mais eficazes 
de promover o seu envolvimento 
activo no desenvolvimento 
sustentável. A Escola Secundária 
de Murape demonstra ser isto 
verdade, principalmente no que diz 
respeito às alterações climáticas.

Embora os jovens devam ser 
responsáveis para moldar o seu futuro 
como líderes de amanhã, em muitas 
das comunidades a sua participação 
é frequentemente limitada à sua 
contribuição na prestação de trabalhos 
e é ignorada a importância da sua 
participação na tomada de decisões, 
escolhas e gestão.

A situação é muito diferente na 
Escola Secundária de Murape, uma 
das 10 escolas-piloto do programa 
FutureLife-Now!, localizada no distrito 
de Seke, Mashonaland, província do 
leste, Zimbabwe. A escola iniciou um 
clube a que chamou os Promotores 
de Mudança Climática (The Climate 
Change Movers). Este clube está a 
trabalhar para capacitar os seus 
membros, não apenas para tomarem 
decisões, mas para também agirem 
de acordo com estas. Estes jovens 
trabalham em estreita colaboração 
com a comunidade para abordar 
tópicos que aprenderam e que vêem 
estar a afectar as suas comunidades.

“Devido aos cortes contínuos de 
energia no Zimbabwe, as pessoas têm 
destruído as árvores para obter lenha. 

Isto está a reduzir o número de árvores 
na nossa comunidade e está a acelerar 
a mudança climática,” disse a aluna 
Prominence Makeredza, de 17 anos, do 
4º ano liceal.

Outro Promotor de Mudança Climática, 
Delyn Mudzingwa, de 18 anos, 

acrescentou: “As árvores e outras 
plantas são sumidouros naturais 
de dióxido de carbono devido à sua 
capacidade para converter o dióxido de 
carbono em oxigénio. A plantação das 
árvores retrocede a desarborização e 
mitiga o aquecimento global e os seus 
efeitos”.
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Estamos Ansiosos para Ir Verde!
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Desejosos para se tornarem ecológicos: Os membros do clube Promotores da Mudança 
Climática, de pé, junto ao cartaz que anuncia o seu projecto

Os Alunos de Murape do Zimbabwe Apostam no Esverdear da sua  
Escola e da Comunidade
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Os Promotores de Mudança Climática 
decidiram agir plantando árvores nas 
cercanias da comunidade para ajudar 
a combater esta ameaça global. Deram 
o nome ao seu projecto de “Esverdear 
a Escola, Esverdear a Comunidade”. 
Levando este plano um passo mais à 
frente, os alunos realizaram campanhas 
de mudanças climáticas para envolver 
a comunidade. O resultado? Um 
membro da comunidade, só por si, 
doou 250 mudas de árvores de espécies 
indígenas.

Michael Jokonya, Vice-director e 
também um dos membros educadores 
de pares do grupo FutureLife-Now!  
disse: “A doação ajudou a fortalecer 
o projecto de Esverdear a Escola, 

Esverdear a Comunidade e contribui 
bastante para providenciar 
informações valiosas ao alcance dos 
alunos sobre questões relacionadas 
com as mudanças climáticas. Este 
projecto está alinhado com um dos 
objectivos dos projectos FutureLife-
Now! ou seja, travar combate às 
mudanças climáticas por meio de 
programas liderados pela juventude”.

Até esta data, os membros do clube 
plantaram mais de 350 árvores ao 
redor da escola e da sua comunidade, 
e continuam a cultivar as árvores, 
assim como a realizar campanhas para 
mobilizar a comunidade a se envolver 
em esforços adicionais para plantar 
mais árvores.

“Há muitos resultados positivos 
que derivam deste envolvimento 
dos jovens”, disse Aussie Ndlovu, 
Gerente Nacional no Zimbabwe do 
FutureLife-Now! “As interacções entre 
os participantes principais locais e os 
jovens significam que estes podem 
trabalhar juntos para criar mudanças 
positivas na comunidade. Isto estimula 
os guardiões da comunidade a ouvir e 
aceitar, prontamente, outras iniciativas 
dos jovens sobre tópicos relacionados 
com serviços de saúde sexual e 
reprodutiva, HIV e SIDA, que fazem 
parte da agenda do FutureLife-Now!”. 
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Árvores de Mudança: um jovem Promotor da Mudança Climática colecta mudas doadas 
por um membro da comunidade

“A doação ajudou a fortalecer 
o projecto de Esverdear a 
Escola, Esverdear a Comunidade 
e contribui bastante para 
providenciar informações 
valiosas ao alcance dos alunos 
sobre questões relacionadas 
com as mudanças climáticas. 
Este projecto está alinhado com 
um dos objectivos dos projectos 
FutureLife-Now! ou seja, travar 
combate às mudanças climáticas 
por meio de programas liderados 
pela juventude”.
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Do que é que os rapazes e os 
homens jovens precisam? A 
melhor maneira de o saber é 
dirigindo-lhes essa pergunta!

Isto foi precisamente o que 
aconteceu nas sessões de diálogo 
de vulnerabilidade dos rapazes 
nas Escolas Secundárias do Dia da 
Comunidade de Ngowe e Natola, 
no Malawi, a 22 e 25 de Junho de 
2021.
 
As sessões foram organizadas pelo 
programa FutureLife-Now! ao procurar 
incluir rapazes e homens jovens nos 
programas numa tentativa para 
abordar o impacto das disparidades 
de género na sociedade.

“Há uma necessidade urgente de 
fortalecer o envolvimento dos rapazes 
e dos homens jovens no que diz 
respeito ao apoio à igualdade de 
género e ao empoderamento feminino, 
assim como atender às suas próprias 
necessidades específicas sociais, 
emocionais e de desenvolvimento”, 
disse Croxley Nkhoma, Gerente 
Nacional no Malawi do FutureLife-
Now! “No entanto, e apesar de uma 
crescente consciência entre os Estados 
Membros da SADC para a necessidade 
de envolver e apoiar os rapazes, a 
realidade é que estes são raramente 
aludidos. É imperativo que aceleremos 
a acção em  direcção ao objectivo 5 
do ODS - igualdade de género - para 
promover o bem-estar e a saúde da 

juventude dentro e fora da Região da 
SADC”.

Estas sessões foram as primeiras 
entre muitas outras que terão lugar 
num futuro próximo. Os principais 
objectivos das sessões de diálogo 
sobre a vulnerabilidade dos rapazes 
são destacar os desafios enfrentados 
pelos rapazes adolescentes em 
diferentes comunidades no Malawi 
e nas diferentes regiões do mundo, 
partilhar das melhores práticas e 
inspirar acções para enfrentar estes 
desafios.

Os diálogos, de duas horas cada, 

o primeiro em Ngowe em 22 de 
Junho e o segundo três dias mais 
tarde na Escola Secundária do Dia 
da Comunidade em Natola, foram 
presididos pelo Ministério do Género 
e contaram com a participação de 
representantes do Ministério da 
Educação, Crianças, Deficiências e 
Bem-Estar Social, do Ministério da 
Juventude e Desportos e do Ministério 
da Saúde. Estiveram presentes em 
Ngowe 169 jovens e em Natola, 209 
alunos participaram do diálogo.

Em ambas as ocasiões, os corredores 
das escolas foram decorados por 
raparigas e rapazes que se sentaram 

Os Rapazes Também Choram 

Para assinar o boletim informativo trimestral do FutureLife-Now! por favor e-mail bashni@miet.co.za

Diálogos de Vulnerabilidade dos Rapazes no Malawi Revelam que os 
Rapazes Precisam de Sistemas que Preconizem a Igualdade dos Direitos 

da Mulher e do Homem

Em voz alta: Martha Chiwanda do Ministério do Género escuta atentamente as questões 
levantadas por rapazes durante os diálogos de vulnerabilidade dos rapazes na Escola 
Secundária do Dia da Comunidade em Ngowe

FutureLife -Now !
NOTÍCIAS



www.mietafrica.org www.cstlpulse.africaEDIÇÃO 5 2021

a um metro de distância, de acordo 
com o protocolo do COVID-19. Acima 
das suas máscaras, os seus olhos 
brilhavam de entusiasmo enquanto 
aguardavam o diálogo tão esperado 
dos rapazes. À frente, duas equipas 
de rapazes, cinco rapazes em cada 
equipa, estavam separados por um 
moderador pronto para iniciar o 
diálogo. Havia um silêncio abafado 
no corredor enquanto os rapazes se 
expressavam livremente, sem receio de 
serem ridicularizados. Disse Nkhoma: 
“Foi a primeira vez que muitas 
pessoas na sala assistiram à narrativa 
da invencibilidade masculina a ser 
desafiada”.

Um homem jovem disse: “Muitas 
pessoas pensam que os rapazes 
não choram, mas o facto é que 
nós choramos. Também temos 
sentimentos e necessidades. As 
crescermos, somos desencorajados 
de expressar os nossos sentimentos 
e somos ditos mamuna salila (os 
rapazes não choram). Isto leva-nos 
a evitar pedir ajuda e obriga-nos a 
lidar sozinhos, com as dificuldades, o 
que pode ser a principal razão para 
as altas taxas de suicídio entre os 
homens no Malawi”.

Os diálogos também revelaram que 
muitos rapazes são vítimas de abuso 
e de assédio sexual. No entanto têm 
medo de relatar estes casos porque 
as autoridades se recusam a levar 
o assunto a sério e baseiam-se em 
estereótipos. Um rapaz relatou que as 
autoridades irão dizer: “O que é que 
você quer dizer, que foi estuprado? 
Os homens não são estuprados”. 
Acrescentou ainda que estas visões 
sexistas também se reflectem na 
constituição do Malawi, uma vez que 
esta não reconhece homens e rapazes 

como vítimas de estupro.
Houve uma explosão de aplausos 
na Escola Secundária do Dia da 
Comunidade de Ngowe, quando um 
dos alunos aconselhou o Ministério da 
Educação a fazer uma mudança de 
mentalidade e alborcar as percepções 
que reforçam os estereótipos de 
género. Disse: “Nos nossos livros 
escolares, só se utiliza a ilustração 
feminina para profissões como 
enfermeiras. É preciso que isto seja 
mudado porque os rapazes também 
podem ser enfermeiros e as raparigas 
também podem ser serralheiras. 
Precisamos de ver isto nos nossos 
livros”.

Nkhoma acrescentou: “O patriarcado 
desumaniza tanto os homens como as 
mulheres. Isto cria uma masculinidade 
tóxica que os despoja da dignidade de 
falarem e de se expressarem, a menos 
que isto seja por meio da ira e da 
agressão”.

Em todos os diálogos realizados até 
este momento, foi manifestada a 
necessidade de clubes que funcionem 
como espaços seguros para os rapazes 
partilharem das suas experiências. 
“É importante que as questões 
relacionadas à vulnerabilidade dos 
rapazes sejam tratadas e abordadas 
com a sensibilidade que estas 
merecem. Pretendemos fazer isto, 
em breve, por meio da Estrutura 
de Vulnerabilidade dos rapazes do 
FutureLife-Now! e clubes para os 
rapazes”, disse Nkhoma.

O programa FutureLife-Now! está 
a planear realizar mais diálogos 
destes, a fim de ajudar a criar uma 
Estrutura de Vulnerabilidade para 
Rapazes específica ao contexto, que 
será centrada nas necessidades de 
rapazes e homens jovens com base em 
evidência. 

Para assinar o boletim informativo trimestral do FutureLife-Now! por favor e-mail bashni@miet.co.za

Perguntem-nos: Steve Jim Banda, jovem facilitador da Escola Secundária do Dia da 
Comunidade de Ngowe, tira uma foto com alguns dos palestrantes durante o diálogo de 
vulnerabilidade dos rapazes
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Três dias de interacções 
intensas fortaleceram, de modo 
significante, as ligações entre 
as 10 escolas do programa 
FutureLife-Now! do Lesotho e 
das instalações de saúde das 
proximidades.  

Rantsane Kuleile, Gerente Nacional do 
FutureLife-Now! disse que o objectivo 
principal do desenvolvimento de um 
sistema de referência era garantir 
que os alunos de todas as 10 escolas 
fossem conhecedores e capazes de 
ter acesso a cuidados de apoio em 
instalações de saúde amigáveis. 

“Isto alinha-se com um dos objectivos 
do programa FutureLife-Now! que é 
aumentar o acesso a HIV amigável 
para jovens, direitos de saúde sexual 
reprodutiva – DSSR (SRHR) e apoio e 
serviços de adesão ao ART, utilizando 
um modelo de entrega baseado na 
escola”. 

O workshop de três dias da equipa 
do FutureLife-Now! com profissionais 
de saúde no Lesotho foi um primeiro 
passo importante para fortalecer os 
vínculos entre a saúde e a educação 
em todas as 10 escolas.

Ao dar as boas-vindas aos 
participantes do workshop, Kuleile 
pediu a todos que fossem tão sinceros 
e interactivos quanto possível. 
“Esperamos concluir estes três dias 
com um documento de trabalho para 
o Lesotho sobre o fortalecimento dos 
sistemas”.

Mathato Nkuatsana, Gerente do 
Programa de Saúde do Adolescente 
no Ministério da Saúde (MoH), afirmou 
que o programa de saúde das escolas 
faz parte da política e das estratégias 
do ministério. “Assim, as unidades 
de saúde devem implementar isto 

Alunos Vinculados aos Cuidados de Saúde

Para assinar o boletim informativo trimestral do FutureLife-Now! por favor e-mail bashni@miet.co.za

FutureLife-Now! do Lesotho Desenvolve um Sistema de Referência para 
Fortalecer Vínculos entre as Escolas e os Estabelecimentos de Saúde

A falar de Saúde: Profissionais de saúde presentes ao workshop de três dias organizado pelo FutureLife-Now! a trabalharem juntos para 
fortalecer os vínculos entre a educação e a saúde
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por meio da divulgação entre todas 
as escolas das proximidades e não 
apenas para as dez escolas do 
FutureLife-Now!”. Acrescentou que 
as boas lições aprendidas com as dez 
escolas e as suas relações com as 
unidades de saúde precisam de ser 
replicadas em todas as escolas dos 
subúrbios.

Durante os três dias houve acções 
recíprocas intensas. Foram analisados 
os pontos fortes, pontos fracos, 
oportunidades e ameaças, e foi 
desenvolvido um protocolo do projecto 
para um sistema de referência. O 
pessoal das unidades de saúde 
também delineou planos sobre a 

maneira como iriam implementar 
os programas de saúde escolar 
para apoiar as escolas das suas 
comunidades.

Ao falar em nome dos participantes, 
a Enfermeira de Saúde Pública 
do Ministério da Saúde, Mampho 
Mafereka, agradeceu ao FutureLife-
Now! por os fazer lembrar do que 
deveriam fazer para apoiar os jovens. 
“O workshop produziu novas ideias, 
para além de funcionar como uma 
actualização de formação. Vamos 
agora voltar ao nosso local de 
trabalho com uma compreensão clara 
dos problemas e um roteiro daquilo a 
fazer logo que estejamos de regresso 

aos nossos escritórios”.

O resultado do workshop foi o 
desenvolvimento de um protocolo 
de referência padronizado que foi 
criado para ser testado e finalmente 
finalizado para impressão e circulação 
geral.

O objectivo principal deste protocolo 
de referência é garantir um sistema de 
orientação eficaz, para fortalecer os 
vínculos entre a saúde e a educação; 
e assegurar também que os jovens 
estejam cientes e possam ter acesso 
a cuidados nas unidades de saúde, 
nas escolas e em organizações 
comunitárias. 

Para assinar o boletim informativo trimestral do FutureLife-Now! por favor e-mail bashni@miet.co.za

Auxiliar o acesso: a contribuição dos participantes do workshop levou ao desenvolvimento de um protocolo de referência padronizado 
para ajudar os alunos a obterem acesso a serviços de saúde

“O workshop produziu novas ideias, para além de funcionar como uma actualização 
de formação. Vamos agora voltar ao nosso local de trabalho com uma compreensão 
clara dos problemas e um roteiro daquilo a fazer logo que estejamos de regresso aos 
nossos escritórios”.
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O Internato da Escola Secundária 
de Mwembeshi é um modelo 
para todas as escolas da Zâmbia 
em termos da sua unidade de 
produção agrícola.

Isto é de acordo com o Dr. Jobbicks 
Kalumba, Secretário Permanente 
do Ministério da Educação Geral, 
que visitou a escola o mês passado 
e afirmou que as outras escolas 
deveriam imitar Mwembeshi e receber 
orientação da escola porque esta está 
a desempenhar muito bem as suas 
actividades.

Mwembeshi, uma das escolas na 
Zâmbia do FutureLife-Now!, está 
localizada na área rural do distrito 

de Chilanga na província de Lusaka, 
38 km a oeste da cidade de Lusaka. 
Esta escola iniciou uma unidade de 
produção agrícola em 2015 e esta 
unidade alcançou muito mais do 
que o seu objectivo original que era 
“alimentar os alunos”.

No início a escola produzia apenas 
repolho, mas cresceu e melhorou aos 
trancos e barrancos e hoje utiliza cerca 
de seis hectares de terra para plantar 
numa base de rotação (presentemente, 
tomate, milho, cebola, beringela, 
repolho e colza). A escola também 
cria peixes e galinhas. A produção é 
vendida para os mercados locais na 
cidade de Lusaka e para a comunidade 
em redor. Claro, os produtos também 

vão para o internato da escola para as 
refeições dos alunos.

A escola tem 592 alunos e a unidade 
de produção é fundamental nas 
actividades da escola, pois tem ajudado 
a orientar alunos em muitas áreas, 
incluindo academicamente, socialmente 
e profissionalmente.

Os alunos estão activamente 
envolvidos nas actividades da unidade 
de produção, o que os ajuda a adquirir 
e a desenvolver competências no 
cultivo de safras, criação de galinhas 
e piscicultura, orientados pelos 
professores de ciências agrícolas da 
escola.
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A Escola da Zâmbia do FutureLife-Now! 
é “Um modelo de Desempenho”

Para assinar o boletim informativo trimestral do FutureLife-Now! por favor e-mail bashni@miet.co.za

Modelos de Actividades: Alunos da escola Secundária de Mwembeshi a trabalharem arduamente nos tanques de peixes e nos campos

Louvada pelo Ministério da Educação a Unidade de Produção da Escola  
Secundária de Mwembeshi 
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O programa FutureLife-Now! tem 
ajudado a escola em muitas áreas 
de modo significante, inclusive no 
fornecimento de água. “A água é 
considerada um elemento-chave 
na nossa vida cotidiana, portanto, 
o melhoramento do sistema de 
fornecimento de água na escola foi um 
desenvolvimento importante”, disse 
Padwell Habwato, pessoa focal do 
FutureLife-Now! em Mwembeshi.

Em 2020, FutureLife-Now! ajudou a 
escola a instalar um poço artesiano 
adicional para superar as suas 
dificuldades com o fornecimento de 
água durante a estação das secas. 
Posteriormente, a escola foi capaz 
de melhorar significativamente a sua 
unidade de produção, expandir o 

tamanho da horta da escola e criar 
dois viveiros activos que podem conter 
mais de 5.000 peixes cada. Adicionado 
a isto, há água potável suficiente – o 
que é essencial para o funcionamento 
do internato – e que agora passou a ser 
uma norma.

Gabriel Mbewe, aluno do 12º ano, 
é o chefe da turma da unidade de 
produção. “Actuo como uma ponte 
entre a autoridade escolar e os alunos 
nas questões relacionadas com a 
unidade de produção. Designo alunos 
para fazerem vários trabalhos nas 
hortas da escola, nos tanques de 
peixes e com as aves domésticas, 
como plantar, regar, mondar, limpar 
os tanques dos peixes e alimentar 
os peixes e as aves. Ser o chefe da 

turma da unidade de produção criou 
em mim um zelo pela agricultura que 
permanecerá comigo mesmo depois de 
terminar a escola”.

Acrescentou que o programa 
FutureLife-Now! o ajudou também de 
outras maneiras. “O FutureLife-Now! 
tem-me ajudado a me conhecer e a 
desenvolver as minhas competências 
académicas e sociais. Isto deve-se às 
diferentes lições que recebemos dos 
facilitadores de juventude sobre, por 
exemplo, a saúde sexual reprodutiva. 
Espero que este programa não 
termine tão cedo e que continue a 
ajudar os futuros alunos desta escola. 
Deus abençoe os fundadores e os 
financiadores deste programa”.  

Para assinar o boletim informativo trimestral do FutureLife-Now! por favor e-mail bashni@miet.co.za

“A água é considerada um elemento-
chave na nossa vida cotidiana, 
portanto, o melhoramento do sistema 
de fornecimento de água na escola 
foi um desenvolvimento importante”

FutureLife -Now !
NOTÍCIAS


