
 
KENYA
Starehe Girl Centre, Nairobi. 23 flickor ges
möjlighet att gå i gymnasieskola.

New Hope School, Mombasa. Finansiering
av skolmatsal/aula.

Mikaoni, förskola norr om Mombasa. Två
förskolärarlöner vilket skapade utrymme för
skolan att ge en daglig måltid till alla barn.

Kiotani, utanför Nairobi. Etablerat barnhem
och internatskola, färdigställt brunn för att
säkra vattentillgång samt tankar för
insamling av regnvatten.

 

SYDAFRIKA
Sakhumzi Childrens Home, Kapstaden.
Finansierat bygget av ny skolbyggnad.

GAMBIA
Sajukaskolan, Barra. Renovering och
förbättring av faciliteter på skolan som
byggdes i början av 2000-talet med medel
från New Hope.

LETTLAND

OM OSS NYHETER PROJEKT STÖD OSS WEBBUTIK KONTAKT

40 stolar och 3 bord - Tack för alla bidrag!

New Hope hade nyligen årsmöte och summerade det gångna året. Med hjälp av generösa
bidrag, inte minst från våra kalenderköpare, har vi under 2016 haft 14 projekt i nio länder.
Nedan vårt engagemang lite kort:

http://newhope.se/
http://newhope.se/hjalpprojekt-i-mindre-skala/
http://newhope.se/senaste-nytt/
http://newhope.se/projekt/
http://newhope.se/alla-bidrag-hjalper-utsatta-barn-till-ett-battre-liv/
http://newhope.se/produkter/
http://newhope.se/hjalpprojekt-i-mindre-skala/kontakt/


Daugavpilz. Tre lägerveckor för totalt ca
200 barn.

UKRAINA
Novy Dom, Reni. Matpaket och ved till ett
30-tal familjer.

RUMÄNIEN
Ghimes. Skoltandvård. Ekonomiskt stöd till
en flicka fram till studentexamen.

 

ETIOPIEN
Pefan, Addis Abeba. Center för ett 40-tal
föräldralösa och utsatta barn. Betalat hyran
och diverse omkostnader.

INDIEN
Theodoriskolan, Jharkand. Lärarlön,
skolsköterska och vaccinationsprogram.
Skollunch för två klasser.

Sunshine Eduction Society, New Dehli.
Barncenter för ca 175 barn. Donerat medel
för inköp av skoluniform och skor.

NEPAL
Humla, Yangar. Skolhem för barn från
avlägsna dalar i Himalaya. Bidrag till
skolmaterial och hälsoklinik.

Gatubarn i Nepal, Kathmandu. Medel för
inköp av skolböcker och vaccinations-
program samt matkostnader till ett av
organisationens barnhem.



På webben kan du läsa mer om projekten ovan. Under årsmötet välkomnade vi Jamila Assel,
Helena Hedlund och Barbro Nilsson som nya styrelsemedlemmar. Samtidigt avtackades Ulla
Lewin, Mikael Livfors och Mats Ekholm för fantastiskt arbete under många år och vi är glada
över att de finns kvar som ambassadörer.

Aktuellt:

29 mars deltog New Hope i premiären av Travel Music Bar på Pop House. Stort tack för alla
generösa bidrag som räckte till 40 stolar och 3 bord till matsalen i Kiotani, skolan utanför
Nairobi. Läs mer!

Den 27 mars var vi också med som partner på Stora Presentationsdagen och fick ut vårt
budskap samt bidrag till skolbänkar. P&P Meetings har också gett oss möjligheten att vara med
som partner på Stora Hälsodagen den 22 maj. Kom ihåg att anmäla dig till en inspirerande
dag om välbefinnande, kraft och arbetsglädje. Läs mer!

Vi  önskar al la  en r iktigt  Glad Påsk!

DELA PÅ FACEBOOK DELA PÅ TWITTER SKICKA VIDARE MED EPOST

http://newhope.se/projekt/
http://newhope.se/elevhemmet-bengts-house-invigt-pa-kiotaniskolan-i-kenya/
http://www.ppmeetings.se/seminars-events/-stora-h%C3%A4lsodagen-2017-34638114
http://newhope.se/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=app.mailerlite.com/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=app.mailerlite.com/
https://twitter.com/home?status=%20https://app.mailerlite.com/&url=https://app.mailerlite.com/
https://twitter.com/home?status=%20https://app.mailerlite.com/&url=https://app.mailerlite.com/
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/687474703a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f69326e347232
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/687474703a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f69326e347232



