
OM OSS NYHETER PROJEKT STÖD OSS WEBBUTIK KONTAKT

KÄRLEK,  VÄRME & OMTANKE
… hoppas vi ska prägla 2018. New Hope bidrar till projekt i sju länder, små och välskötta
projekt där vi har god insyn och kan garantera att de pengar vi samlar in kommer fram.
Utbildning, hälsovård och näringsriktig mat är huvudfokus i samtliga projekt. Vårt senaste
tillskott är ett hem för handikappade barn i Challagundla, Indien - Rajiv Gandhi High School
for Physically Challenged. Genom vårt stöd får barnen dricka buffelmjölk 2 gånger i veckan
och kyckling till lunch en gång i veckan. Läs mer om hur vi fick kontakt med barnhemmet och
hur små medel kan göra stor skillnad.

Drama och dans stärker självkänslan
Etiopien är ett av Afrikas största men också fattigaste länder, detta trots ekonomiska framsteg
under de senaste åren. Utbildningsnivån är fortsatt låg, endast hälften av innevånarna kan läsa
och skriva. Många familjer väljer bort skolgången pga att skolavgiften tar för stor del av den
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En solskenshistoria

Läs om Esther Katush öde och hur utbildning ger en
chans till ett bra liv.
Men för att vi ska kunna ge stöd till Pefan i Etiopien,
barnhemmet i Indien och New Hope skolan i Kenya
behöver vi bli fler månadsgivare. En fika mindre i
månaden är lätt att avstå ifrån och tänk vad den
summan kan betyda mycket för ett barns
framtid! Klicka här för att bli månadsgivare.

Tack till P&P Meetings!

Vi är även i tacksamma för att P&P Meetings valt
att samarbeta med New Hope.

Anmäl dig till Stora Presentationsdagen, ett
fantastiskt kunskapsseminarium! 100 kr av
anmälningsavgiften tillfaller New Hope.

Anmäl dig här!

mycket låga hushållskassan. New Hope har sedan 2012 givit stöd till Pefan, ett barncenter i
Addis Abeba.

Till Pefan kommer barn, de flesta föräldralösa, från de allra fattigaste områdena i Addis
Abeba. Där får de en möjlighet att utvecklas som individer, känna värme, gemenskap och
trygghet. Barnen bor fortsatt hemma eller hos sina fosterföräldrar, ofta en äldre släkting, men
har barncentret som en bas dit de kommer efter skolan och kan sova över på helgen.

Pefan finansierar skolgång inklusive skolmaterial i privata skolor då bristen av utbildade lärare
och skolmaterial är stor i den etiopiska skolan. För de barn som har behov hjälper de äldre
barnen samt några volontärer till med extra undervisning och läxläsning på centret.

Alla barn deltar även i dans- och dramaklasser vilket stärker självkänslan och förmågan att
presentera och få vana att framträda inför publik. Ett fint resultat av detta är att de äldre
ungdomarna har kunnat prestera bra på anställningsintervjuer och fått arbete och är nu på
väg ut i vuxenlivet.

Jag är så glad att se att ”mina barn” som jag bokstavligen hämtat från slummen, blivit stora
och lyckats ta examen från universitetet. Tio ungdomar har klarat av universitetet och fått
sina första jobb, det ger kraft att fortsätta, säger Fish Tadesse som grundade Pefan 1999.

41 barn är idag anslutna till Pefan, varav 22 yngre. New Hopes stöd riktar sig till de yngre
barnen. I mars kommer representanter från styrelsen att besöka Pefan och kommer att
återkomma med rapport och bilder.

Här kan du läsa mer om Pefan

Följ oss gärna på Facebook, Instagram och Twitter!
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