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Corrida da Solidariedade 2014, Mülhausen, Alemanha 

Aconteceu, na Sexta-Feira, dia 6 de junho de 2014,  

por ocasião da vistação Geral na Alemanha, por  

Sister Kristin Battles, Superiora Geral das Irmãs de 

Notre Dame, na Casa - Haus Salus, casa das irmãs 

mais idosas em  Mülhausen.  

A 6ª Série A, a série que estuda Latim, com seu 

professor, Sr. Borsch, aproveitaram a oportunidade 

para dar as boas vindas a Sister Mary Kristin na Haus 

Salus,  junto com Mr. Josten e com a presença das 

Irmãs mais idosas. As crianças ofereceram 10,000 euros à Superiora Geral, que eram destinados à comunidade 

das Irmãs no Vietnã. Lá as Irmãs começaram a cuidar de crianças física e mentalmente incapacitadas, que 

dificilmente poderiam ser ajudadas por suas famílias. Devido à grande demanda, as Irmãs desejam aumentar as 

acomodações e facilidades terapêutcas, para o que necessitam urgentamente de dinheiro.  

Antes de começar a corrida da solidariedade, a Irmã Maria 

Berthilde de Mülhausen, que trabalhou na Coréia do Sul por mais 

de 50 anos, e que agora está na casa visitada, tinha falado em 

muitas salas e cursos sobre o trabalho das Irmãs na Coréia do Sul, 

China e Vietnã.   

Até agora, a corrida da solidariedade levantou a quantia de  

21,209.75 euros, assim ultrapassando os 1,000 euros soma total 

dos últimos dois anos.  Desde que existe esta corrida da 

solidariedade, tradicionalmente, acontece a cada dois anos e a 

segunda metade da quantia só pode ser usada no próximo ano 

para o projeto das crianças com necessidades especiais ou outro projeto das Irmãs de Notre Dame que precise 

de dinheiro com urgência.   

Deste modo, a comunidade escolar agradece aos pais dos 

estudantes participantes e a todos os padrinhos por cada 

pequena ou grande contribuição que contribuiu para esta 

maravilhosa soma total. Além do proveito material da corrida da  

solidariedade, os valores pedagógicos não devem ser 

subestimados, porque todos os participantes aprendem a 

assumir responsabilidade pelas pessoas que vivem em condições 

piores que as nossas. 

 


