
OM OSS NYHETER PROJEKT STÖD OSS WEBBUTIK KONTAKT

Kiotanibarnen på skolut�ykt t i l l  Nairobi  Gira�e Centre

Glädjen i Kimbo och Agnes ögon gick inte att ta miste på när de tillsammans med
samtliga 69 barn från Kiotani Boarding School fick möjlighet att åka på söndagsutflykt.
Att få åka karusell, få ansiktsmålning, hoppa i hoppborg och dessutom få klappa och
mata giraffer, se krokodiler, struts och sköldpaddor blir säkert minnen för livet.

Det var i samband med att tre representanter New Hopes styrelse besökte våra projekt i
Etiopien och Kenya som vi passade på att skänka lite annorlunda glädje. Något som säkert
kommer leva kvar länge i både våra och barnens minnen. Här kan du läsa mer om
söndagsutflykten.

Under resan besökte vi även Pefan Center i Addis Abeba och kan konstatera att projektet rullar
vidare på ett bra sätt. Drama och danslektioner bygger upp självkänslan. Barnen går i bra
skolor och får fint stöd och läxhjälp av de äldre ungdomarna på centret. Det som gör Pefan
unikt är just familjekänslan och att man följer barnen hela vägen till ett vuxet liv. Under vägen
dit bidrar ungdomarna med stöd till de yngre barnen, och som vuxna kommer barnen fortsatt
att se varandra som bröder och systrar.
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FYLL PÅSKÄGGET MED EN
PENNINGGÅVA!

Snart stundar påsken och vad kan väl vara
bättre än att byta ut lite av godiset i påskägget
mot en gåva till barnen i våra projekt. I vår
webbutik har du möjlighet att köpa en
penninggåva som vi ser till går till det projekt
som för stunden har störst behov.

Glad Påsk önskar New Hope!

Följ oss gärna på Facebook, Instagram och Twitter!

DELA PÅ FACEBOOK DELA PÅ TWITTER SKICKA VIDARE MED EPOST
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