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Fundação Santa Maria realizou seu serviço anual de assistência social 

 

No dia 23 de dezembro de 2021, com a aproximação do Natal, toda a diretoria da Fundação Santa Maria, envolvida na 

Educação, juntamente com nossas escolas em Pekalongan, realizou um serviço de assistência social. Este ano, 600 

sacolas contendo alimentos básicos foram disponibilizadas, dando prioridade aos funcionários aposentados, as 

comunidades do entorno da escola e as vítimas das enchentes na área de Crumpit. Crumpit é uma vila que pode sofrer 

inundações em qualquer época do ano, independentemente da estação. A situação de inundação limitou o movimento 

na área circundante, incluindo as "Crianças Bugisan" (crianças sem-teto que vivem debaixo da ponte), que são crianças 

acolhidas pelas SNDs desde 2000. São crianças carentes que carecem da atenção e do amor de seus pais. 

O prefeito de Pekalongan, Sr. H.A. Afzan Arslan Djunaid, SE, e sua equipe, participaram desta atividade de serviço 

comunitário. Simbolicamente, ele entregou uma sacola para 3 crianças Bugisan. Um sorriso tomou conta do rosto de 

uma menina que, representando seus colegas, agradeceu por ele dedicar do seu tempo para cumprimentá-los e ser 

amigável com eles. 

O prefeito expressou seu desejo de que essa boa sinergia entre a Fundação e o governo da cidade de Pekalongan 

continuassem no futuro, podendo assim, ajudar a sociedade. “Devemos ser agradecidos pela boa cooperação entre 

pais, alunos e a grande família da Fundação Santa Maria que tem acolhido e ajudado a sociedade”, disse.   

Nossa atividade foi transmitida por uma equipe de jornalistas da Batik TV, uma das emissoras de TV da cidade de 

Pekalongan. Numa entrevista com a Batik TV, a Irmã M. Eufrásia, na qualidade de Presidente da Fundação Santa Maria, 

disse que esta atividade ocorre anualmente antes do Natal. Este evento social visa aguçar a sensibilidade e a 

preocupação dos alunos com o meio em que vivem. 

As pessoas que receberam as sacolas ficaram muito agradecidas pela gentileza das Irmãs e dos alunos. Um avô disse: 

“Estou feliz por receber uma sacola das Irmãs. Hoje posso apreciar a delícia do arroz. Alguns dias atrás, não pude me 

deliciar porque não tinha dinheiro para comprar arroz. Esperamos que os encontros experienciados através deste 

simples evento contribuam para o fortalecimento da parceria entre as Irmãs de Notre Dame, o governo, o povo da 

cidade de Pekalongan e arredores. Soli Deo. 


