ALFONSO DA SILVA MUSSÁ
20 anys
6 mesos al carrer
3 anys al projecte

BREU DESCRIPCIÓ:
Sóc tranquil, sociable, solidari i creatiu.
M’agrada tenir les mes pertinences
endreçades, m’agrada dibuixar i fer fotos.

COST DELS MATERIALS:
30.000,00 m

BREU HISTÒRIA:
Em van fer fora de casa meva.
Quan vaig ﬁnalitzar en 5è grau no van
poder pagar la matrícula per a seguir
estudiant. A vegades eren els meus
veïns els que em donaven menjar.

MOTIU DE LA INVERSIÓ
SOCIAL:
Aconseguir els materials per
a poder produir obres i vendreles al mercat d’artesania i muntar
el seu estudi.

DADES D’INTERÈS:
És orfe de pare, la seva mare no té casa
pròpia i viu de prestat en cases provisionals
mentre es fan les obres dels nous ediﬁcis.
No té ingressos suﬁcients per a atendre
els seus 7 ﬁlls.

COMPROMÍS DE RETORN
SOCIAL:
Pintar murals a les parets
dels centres, ensenyar als
nens i nenes.

SOMNIS:
Voldria ser fotògraf professional i
pintor artístic.
DEMANDA:
Material per a pintura artística: llenços,
pintures, pinzells, entre d’altres.

COST EN EUROS: 350 EUR

DIFUSIÓ DEL PROCÉS:
Compartir informes trimestrals,
fotograﬁes i vídeos.
ESTRATÈGIA DE FUTUR:
Ampliar la seva producció
artística per a ser autosuﬁcient
i ajudar els seus germans.

Podeu establir contacte directe entre vosaltres durant tot el procés social i professional

ANTONIO FELICIANO COSSA
19 anys
1 any al carrer
9 anys al projecte

BREU DESCRIPCIÓ:
Sóc intel·ligent, curiós, actiu. M’interessa
molt la formació, m’agrada la pintura i
jugar al futbol.
BREU HISTÒRIA:
Vaig deixar la meva família degut al
maltractament de la meva tieta paterna.
Vinc d’una família desestructurada.
Estic al 10è grau de l’escola.
DADES D’INTERÈS:
Ha estat abandonat als dos anys, mai ha
tornat a tenir contacte amb els seus pares.
Estava amb la seva família extensa.
SOMNIS:
Vull ser oﬁcial de policia, tenir casa
meva i ser cosidor.
DEMANDA:
1 màquina de cosir, kit de material de
costura i una bici per a mourem per la ciutat.

COST DELS MATERIALS:
màquina: 25.000 m, material 3.000 m
bicicleta 7.500 m. Total 35.000 m
COST EN EUROS: 490 EUR
MOTIU DE LA INVERSIÓ
SOCIAL:
Necessito continuar els estudis ﬁns
al nivell superior per realitzar una
activitat on tingui ingressos.
COMPROMÍS DE RETORN
SOCIAL:
Compartiria el meu aprenentatge
amb els nens i nenes del projecte i
la comunitat; faria roba.
DIFUSIÓ DEL PROCÉS:
Informe trimestral amb fotograﬁes
i vídeos.
ESTRATÈGIA DE FUTUR:
Tenir un negoci sostenible que
pugui garantir la continuïtat dels
meus estudis i una vida autònoma.

Podeu establir contacte directe entre vosaltres durant tot el procés social i professional

DÉRCIO SIMAO MANDLATE
17 anys
1 any al carrer
8 anys al projecte

BREU DESCRIPCIÓ:
Estic capacitat per a gestionar petites
activitats emprenedores. Sóc determinat,
solidari i molt sociable. M’agrada molt
participar en les activitats del projecte.
BREU HISTÒRIA:
Els meus pares es van separar i jo vaig
haver de marxar per falta de recolzament.
He tingut experiència ajudant en la venda
d’estovalles a una familiar i he aprés com
per llençar-me a fer-ho jo sol.
DADES D’INTERÈS:
Ve d’una família desestructurada, la seva
mare el va abandonar.

COST DELS MATERIALS:
37.500,00m
COST EN EUROS: 440 EUR
MOTIU DE LA INVERSIÓ
SOCIAL:
Necessita aquesta ajuda a la
inversió inicial per a poder
començar el seu camí autònom.
COMPROMÍS DE RETORN
SOCIAL:
Amb aquest recolzament pot
ajudar els companys del projecte,
ensenyant a adquirir competències
per a l’emprenedoria.

SOMNIS:
Vull ser emprenedor, seguir estudiant i
tenir casa meva. També m’agradaria
poder ser militar.

DIFUSIÓ DEL PROCÉS:
S’enviarà un informe trimestral,
amb fotograﬁes i vídeo.

DEMANDA:
Una bicicleta per a la venda ambulant i
una primera inversió per a la compra de
la mercaderia (tovalloles de platja).

ESTRATÈGIA DE FUTUR:
Seguir amb els meus estudis que
pagaré amb els guanys de les
meves vendes. Vull tenir accés
a una llar pròpia.

Podeu establir contacte directe entre vosaltres durant tot el procés social i professional

GLÒRIA
16 anys
9 mesos al projecte
5 anys al carrer

BREU DESCRIPCIÓ:
Activista feminista i pro igualtat de gènere, a través de
l’acompanyament de l’entitat ASCHA i de la pròpia
Hlayiseka.
BREU HISTÒRIA:
del projecte Tsemba amb tota la família del centre.
Tinc un projecte d’autoocupació de perruqueria, on
necessito habilitar un petit espai més.
DADES D’INTERÈS:
Li falten 60 dòlars per tornar i que van servir per fer el curs
i una primer aprova d’autoocupació. Disposa de clients
potencials que li donen suport.

SOMNIS:
M’agradaria ser perruquera professional.

COST DELS MATERIALS:
COST EN DÒLARS:

28318 m

1083,53 USD

MOTIU DE LA INVERSIÓ SOCIAL:
Pla a tres anys: primer s’activa la perruqueria
de trenes, llavors de maquillatge i el tercer
any la cura d’ungles.
COMPROMÍS DE RETORN SOCIAL:
Oferir un servei de perruqueria i manicura
a la comunitat.
DIFUSIÓ DEL PROCÉS:
Informes dels serveis i creixement i
ESTRATÈGIA DE FUTUR:
Ampliar els seus coneixements de
cuina i sobre els aliments.

DEMANDA:
Material per aquest nou espai de la perruqueria així com
també tots els estris necessaris (sabó, gel, ceres, olis, gomes,
missangas, tovalloles,...).

Podeu establir contacte directe entre vosaltres durant tot el procés social i professional

IVETE HELENA NHACUMBE
17 anys
18 mesos al carrer

BREU DESCRIPCIÓ:
Sóc intel·ligent, curiosa, proactiva i amb molta energia.
Tinc ganes d’aprendre i formar-me.

BREU HISTÒRIA:
Vaig deixar la meva família degut al maltractament
de la meva tieta.
He fet cursos amb GRAAL i ASCHA de mentoria i també
amb l’organització ‘Waka Consultoria’.
DADES D’INTERÈS:
Ara visc a la casa Stop 1 del projecte Tsemba.
Curso 8è de primària a l’escola Khongolote,
al curs nocturn.
SOMNIS:
Sentir-me lliure i créixer personalment.

DEMANDA:
Compra d’una cuina i forn, bombona de butà,
taula i armari, estris de cuina i primers productes.

COST DELS MATERIALS:
28986,78 m
COST EN EUROS:

419 EUR

MOTIU DE LA INVERSIÓ
SOCIAL:
de la família.

COMPROMÍS DE RETORN
SOCIAL:
Un projecte conjunt amb l’altra noia
que també forma part del projecte
que es diu Beatriz.
DIFUSIÓ DEL PROCÉS:
Farem vídeos i fotos dels productes
que venem.
ESTRATÈGIA DE FUTUR:
Tenir un negoci sostenible que
i la continuïtat dels estudis.

Podeu establir contacte directe entre vosaltres durant tot el procés social i professional

JOEL MARCOS LIBOMBO
18 anys
2 anys al carrer
3 anys al projecte

BREU DESCRIPCIÓ:
Participo activament en totes les activitats
del projecte. Em preocupo molt per la meva
formació.

COST DELS MATERIALS:
31131,39 m

BREU HISTÒRIA:
Vaig haver de marxar de casa meva
per què les condicions eren molt
desfavorables.

MOTIU DE LA INVERSIÓ
SOCIAL:
Necessito un projecte vital per
aconseguir la independència
de la meva família.

DADES D’INTERÈS:
Visc a la casa Khanimambo, al barri de Maotas.
Curso 7è de primària a l’escola, en un curs nocturn.
Vaig fer curs de cuina i estic fent pràctiques laborals.

COMPROMÍS DE RETORN
SOCIAL:
Proveïr d’aliments a la comunitat.

SOMNIS:
Iniciar un projecte de venda de productes de menjar.
DEMANDA:
Permisos i compra d’estris de cuina.

COST EN EUROS:

450 EUR

DIFUSIÓ DEL PROCÉS:
Compartir informes trimestrals,
fotografies i vídeos.
ESTRATÈGIA DE FUTUR:
Aquest projecte em garantirà

Podeu establir contacte directe entre vosaltres durant tot el procés social i professional

JOSSEPHA LUCAS MULHANGA
17 anys
9 mesos al carrer
3 anys al projecte

BREU DESCRIPCIÓ:
Sóc creatiu, proactiu i tinc ganes d’aprendre.

COST DELS MATERIALS:
30993,03 m
COST EN EUROS:

448 EUR

BREU HISTÒRIA:
Vaig marxar de casa l’any 2017 per haver estat acusat
de robar un telèfon de casa de la seva tieta.
Nascut a Maputo, districte de Moamba.
Al 2017 va ser acollit al centre Hlayiseka i enviat
a la casa Khanimambo.

MOTIU DE LA INVERSIÓ
SOCIAL:
Vull muntar un taller de costura
a la comunitat i no a la ciutat, per
donar resposta a les necessitats
i arreglos dels veïns i veïnes.

DADES D’INTERÈS:
Tinc una formació de curta durada en
emprenedoria a l’organització ‘Waka Consultoria’
i secundària.

COMPROMÍS DE RETORN
SOCIAL:
Proveïr de roba als habitants de la
comunitat i als alumnes de les escoles
on es porta uniforme.

SOMNIS:
Vull ser costurer.

DIFUSIÓ DEL PROCÉS:
Compartir informes trimestrals,
fotografies i vídeos.

DEMANDA:
Compra d’una màquina de cosir manual, teles
i altres materials necessaris.

ESTRATÈGIA DE FUTUR:
Créixer professionalment i

Podeu establir contacte directe entre vosaltres durant tot el procés social i professional

NARCISO AUGUSTO REREQUE
20 anys
1 any al carrer
7 anys al projecte

BREU DESCRIPCIÓ:
M’agrada molt cuinar, ballar i fer
esport. Sóc sociable i solitari. Estic
estudiant 7è grau.

COST DELS MATERIALS:
50.000,00 m

BREU HISTÒRIA:
Vaig haver de marxar de casa meva
per què les condicions eren molt
desfavorables. He fet cursos de pintura
i serralleria. A partir dels cursos he pogut
fer feines remunerades.

MOTIU DE LA INVERSIÓ
SOCIAL:
Necessito aprendre més a fons
la serralleria, millorar per a tenir
una vida autònoma. Les eines
l’ajudaran a iniciar l’activitat
generadora d’ingressos.

DADES D’INTERÈS:
El va cuidar la seva àvia. El seu pare el va
rebutjar i la seva mare presentava una
greu addicció a l’alcohol.
SOMNIS:
Ser serraller i ballarí.
DEMANDA:
Material de serralleria: màquina de soldar,
serra de ferro, elèctrodes, plaques de ferro,
moladora i varetes.

COST EN EUROS:

600 EUR

COMPROMÍS DE RETORN
SOCIAL:
Ajudar als companys en el
manteniment de les seves cases.
DIFUSIÓ DEL PROCÉS:
Compartir informes trimestrals,
fotografies i vídeos.
ESTRATÈGIA DE FUTUR:
La serralleria serà el que garanteixi
la seva vida autònoma sostenible.

Podeu establir contacte directe entre vosaltres durant tot el procés social i professional

REGINA BEATRIZ
17 anys

BREU DESCRIPCIÓ:
M’agrada ajudar els demés. He acabat cursos sobre
drets humans que m’han agradat molt.
Sóc organitzada, activa i amb ganes d’aprendre.

BREU HISTÒRIA:
Vaig néixer a Maputo i vaig viure amb la meva
àvia a la província d’Inhambane.
Vaig abandonar casa meva i vaig anar cap a la
capital. Resideixo a la casa Stop 1 del projecte.
Graduada en arts culinàries i formada a la incubadora.
He participat en projectes de mentoria amb AMODEFA.
DADES D’INTERÈS:
Estic cursant 10è grau a l’escola secundària de
Khongolote al curs nocturn. Formada en mentoring
amb els socis GRAAL i ASCHA i drets humans.
SOMNIS:

COST DELS MATERIALS:
26911,36 m
COST EN EUROS:

389 EUR

MOTIU DE LA INVERSIÓ
SOCIAL:
Proveïr d’aliments a la comunitat,
estudiants i habitants del poble.

COMPROMÍS DE RETORN
SOCIAL:
És un projecte conjunt amb l’altra
noia participant del projecte que es
diu Ivete.

DIFUSIÓ DEL PROCÉS:
dels productes venuts.

gènere i drets humans.
DEMANDA:
Compra d’un petit carro o bicicleta, nevera de gel,
cistella tèrmica de transport, termos, taula i armari,
estris i primers productes.

ESTRATÈGIA DE FUTUR:
Amb aquest recolzament vull
estudiar, i posar en marxa el
meu propi negoci.

Podeu establir contacte directe entre vosaltres durant tot el procés social i professional

ROSA ANGELINA COSSA
17 anys
9 mesos al projecte

BREU DESCRIPCIÓ:
Participo molt a les activitats de casa.

BREU HISTÒRIA:
Va abandonar la seva família per un desacord
que li va causar una agressió física. El seu pare
biològic va morir.
Ara mateix està al centre Stop de Tsemba.
DADES D’INTERÈS:
Té 11 germans. La seva mare viu a Mahubo i el seu
menjar prové dels petits horts que té a l’hort.
Matriculada als cursos d’Informàtica, Costura i Cuina i
ara fent pràctiques professionals de cuina.
SOMNIS:

COST DELS MATERIALS:28318 m
COST EN DÒLARS:444 USD
MOTIU DE LA INVERSIÓ SOCIAL:
Compra dels estris necessaris per la
producció d’entrepans, embalatge i servei
de kit d’aliments i nevera.
COMPROMÍS DE RETORN SOCIAL:
Vendre a les escoles d’ensenyament superior
materials d’estil picnic o kit d’aliments.
DIFUSIÓ DEL PROCÉS:
materials elaborats.
ESTRATÈGIA DE FUTUR:
Ampliar els seus coneixements de
cuina i sobre els aliments.

DEMANDA:
Material per a l’elaboració dels kits d’aliments
i estris de picnic per conservar el menjar
de les escoles.

Podeu establir contacte directe entre vosaltres durant tot el procés social i professional

ZECA ELISA TSANDZANE
18 anys
29 mesos al carrer
5 anys al projecte

BREU DESCRIPCIÓ:
Actiu, participatiu, proactiu en totes les
activitats que es fan al projecte.

COST DELS MATERIALS:
34590,43 m

BREU HISTÒRIA:
Actualment es troba al centre Hlayiseka.

COST EN EUROS: 500 EUR

d’un amic per robar diners.
DADES D’INTERÈS:
Té 3 germanes, la més petita amb VIH. L’àvia
materna és qui els cuida i treballa al camp.
Nascut a Maputo.
SOMNIS:
M’agradaria ser cuiner. Ara està cursant 7è
de primària a l’Escola Filipe Samuel Magaia,
un curs nocturn.

DEMANDA:
Suport en la compra d’una bicicleta, maleta
tèrmica, i pagament del lloguer d’ús de la cuina
de la incubadora moçambicana.

MOTIU DE LA INVERSIÓ
SOCIAL:
Necessita començar una
activitat generadora d’ingressos
per a poder ser autònom.
COMPROMÍS DE RETORN
SOCIAL:
Produir pizzes per ser venudes
de forma ambulant a les diferents
estacions del transport local.
DIFUSIÓ DEL PROCÉS:
Compartir informes, fotograﬁes
i vídeos.
ESTRATÈGIA DE FUTUR:
Continuar estudiant i ser
autosuficient amb el projecte
de vida.

Podeu establir contacte directe entre vosaltres durant tot el procés social i professional

ROSITA ESTÊVAO SOTO
22 anys
1 setmana al carrer
9 anys al projecte

BREU DESCRIPCIÓ:
M’agrada ajudar als demés. He acabat el
nivell mig d’estudis. M’agrada l’activisme
social sobre qüestions de gènere i salut
sexual reproductiva. Sóc responsable i tinc
iniciativa per a portar a terme petites empreses.
BREU HISTÒRIA:
Vaig patir violència a casa meva, vaig estar una
setmana al carrer d’on em van treure els
educadors als 9 anys. M’he format en cria
de pollastres, educació infantil, cuina. He estat
seleccionada per a un intercanvi i voluntariat
en Uganda i Malawi.
DADES D’INTERÈS:
Els seus pares estan separats i no poden ajudar
-la amb els estudis. Viu fora de Maputo en un
barri amb difícil accés, sense transport i insegur.
SOMNIS:
Estudiar psicologia o infermeria, amb un negoci
de venda de pollastres.
DEMANDA:
Suport inicial en la cria de 100 pollastre d’engreix.

COST DELS MATERIALS:
18.500 m
COST EN EUROS: 220 EUR
MOTIU DE LA INVERSIÓ
SOCIAL:
Manca de suport per a poder
pagar els estudis a la facultat i
de transport.
COMPROMÍS DE RETORN
SOCIAL:
Em comprometo a aportar 4
pollastres al mes als pisos STOP,
recolzant les noies en l’activisme
i ensenyant d’altres joves la
cria de pollastres.
DIFUSIÓ DEL PROCÉS:
Compartir informes trimestrals,
fotograﬁes i vídeos.
ESTRATÈGIA DE FUTUR:
Amb aquest recolzament vull
estudiar, i posar en marxa el
meu propi negoci.

Podeu establir contacte directe entre vosaltres durant tot el procés social i professional

