
OM OSS NYHETER PROJEKT STÖD OSS WEBBUTIK KONTAKT

En Alla hjärtans dag gåva som ger nyttig näring!

Ett extra glas buffelmjölk i veckan betyder mycket

På barnhemmet Rajiv Gandhi Memorial High School for the Physically Challenged är
ambitionen att barnen skall få god och näringsrik mat varje dag. Samtliga barn har något
handikapp, som kräver daglig fysisk träning, och de behöver extra protein för att bygga
muskler och växa.
En Alla hjärtans dag gåva (100 kr) gör det möjligt för ett av barnen att få 1 glas buffelmjölk i
veckan under ett helt år! Buffelmjölken innehåller proteiner och kalcium och är ett bra
komplement till den dagliga kosten av ris och bönor. 
Läs mer om Rajiv Gandhi Memorial High School och köp din gåva här!
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Den 19 mars är det återigen dags för Stora Presentationsdagen, ett unikt
kunskapsseminarium där några av landets främsta aktörer delar med sig av sina
framgångsfaktorer och ger dig verktygen för att vässa din retorik och presentationsförmåga
ytterligare en nivå.

Vi är glada över att få vara samarbetspartner till P&P meetings och att en del av
entrébiljetten går till New Hope.

Pengar som kommer att gå till Barncentret Pefan i Addis Abeba, Etiopien där New Hope sedan
flera år sponsrar att en dramalärare kommer en dag i veckan för att lära barnen att tala inför
publik. Barn som kommer från socioekonomiska utsatta områden behöver få lära sig att
framföra ett budskap, få ”råg i ryggen” när de skall prata inför en klass med barn, som kommer
från andra sociala förhållanden. Flera av barnen på Pefan har vittnat om hur viktigt denna
träning varit för dem – de är inte rädda när de måste prata i skolan, på universitetet eller när
de går på sin första intervju! Barnens självkänsla har stärkts och de vågar stå upp och framföra
sin sak, antingen det är sång, eller dans eller ett budskap! Läs mer om Pefan.
Här kan du ge bidrag till dramalärare

Program och anmälan till Stora Presentationsdagen

Följ oss gärna på Facebook, Instagram och Twitter!
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