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A Viva Foundation BR tem vários projetos, social,
educativo, esportivo e cultural, artístico e recreativo,
os projetos tem fundamentos teóricos, práticos e
experiências em suas execuções, uma vez que é
sucesso onde se encontra implantado.
Pretendemos, com este trabalho, difundir e
identificar a vida de crianças, adolescentes e
famílias necessitadas no distrito de Cotia, e região
através de ações práticas, integrando pessoas em
nosso contexto Histórico, servindo, valorizando,
apoiando e ajudando, fazendo com que haja
transformação, inclusão social para formação de um
cidadão Ético, e valorizado pela sociedade.

Quem somos

FAMILIA

A Viva Foundation Life nasceu em 2007 na
África do sul, por Leon Kriel e Meleney Berry
Kriel, atuais presidentes e fundadores da
mesma. A Viva Foundation é uma instituição
internacional beneficente sem fins lucrativos.
Exercendo hoje um trabalho na África do sul,
Alemanha, Inglaterra, e no Brasil desde 2009
vem sendo realizado o mesmo trabalho no
município de Cotia são Paulo Brasil. Por
Valdemir soares da silva Jr e de sua esposa
Cleide Santos de Andrade silva, José Lauro
Ribeiro e Sabine Ribeiro, atuais representantes
da viva Foundation no Brasil.

Brasil

eu nasci para vencer!

Ajudar e apoiarmos órgãos municipais a
exercerem o melhor a sua comunidade local, servir
a população desfavorecida, ajudar a comunidade
se estabelecer, dar condições de uma vida digna,
resgatar as esperanças perdidas, ensinar como
fazer o melhor e por fim servir com excelência o
próximo.
ESPORTE, EDUCAÇÃO CULTURA, MÚSICA E
ARTE
CRIANÇA

Entre muitos fundamentos, existe princípios e
valos, em um de nossas atividades, será
aplicado seminários que irão ajudar os
participantes fazer as coisas de forma corretas,
dando a todos uma visão melhor na forma para
primeiro ouvir, raciocinarem e depois aplicarem
o que deve, da melhor forma para suas próprias
vidas.

Juntos somos mais fortes

mãos que já passaram por aqui

Africa
Apoio

Programa inclusão social

Toda ajuda é bem-vinda, e a sua ajuda é
muito importante, ajude nos a realizarmos os
sonhos de quem realmente precisa acreditar,
que tudo é possível naquele que crê,
precisamos de sua ajuda seja ela doações de
alimentos, roupas, calcados, financeiramente,
seja também com o seu tempo, com o seu
dom, ou com a sua profissão, o mais
importante é que, tudo que você fizer seja
feito com amor e felicidade.

