
Aniversário Solidário
A solidariedade é algo que se aprende.

No entanto, sabemos que, como tantos valores fundamentais na vida, não é uma coisa de um 
dia. A solidariedade, a empatia e a generosidade são valores que acreditamos que devem fazer 
parte da educação integral de todas as crianças e que se transmitem, sobretudo, através do 
exemplo. Muitos dos nossos colaboradores revelaram-nos esta inquietude e esta preocupação 
de querer transmitir aos seus filhos a importância de serem curiosos e de se aproximarem de 
realidades diferentes e desfavorecidas desde a mais tenra idade. Por esse mesmo motivo, muitos 
pais apadrinham crianças de Khanimambo juntamente com os seus filhos. Crianças que vêm 
de diferentes lugares mas que querem conhecer-se e aprender que apesar das suas diferenças 
também são muito similares, todos têm sonhos e ilusões e todos gostam de sorrir! Para que 
as crianças possam experimentar em primeira mão o que chamamos “o maravilhoso efeito da 
partilha”, convidamos os pais juntamente com os seus filhos a organizar festas de aniversário 
solidárias. 

Como angariar os fundos? 

O aniversariante pede aos seus amigos, em vez de trazer um presente, que tragam o dinheiro que 
gastariam e o coloquem pessoalmente no mealheiro Khanimambo. Desta forma, o aniversariante 
é quem faz a petição. Convida os seus amigos para que juntos o ajudem a ajudar outras crianças. 
Isto é algo muito bonito, que quando é bem explicado, verificámos  que emociona e une muito 
as crianças. 

O que você precisa?

• Um mealheiro que pode fazer com o seu filho para que os seus convidados possam 
colocar o seu donativo quando chegarem à festa.

• Um computador onde possa mostrar-lhes uma apresentação.

Como o/a acompanhamos? 

• Desde Khanimambo preparamos um convite digital personalizado para que o possa 
enviar por e-mail ou WhatsApp. Se quiser pode também imprimi-lo.

• Também preparamos uma apresentação adaptada às idades das crianças para que a 
possa mostrar na festa de aniversário, falar-lhes de Khanimambo e que possam ver em 
primeira mão algumas das crianças que irão receber a sua ajuda

FAÇA SEU KHANIMAMBO


