
OM OSS NYHETER PROJEKT STÖD OSS WEBBUTIK KONTAKT

New Hope önskar Glad Sommar!

Sommaren är här och vi vill tacka för alla generösa bidrag som kommit in under årets
första månader. Här följer exempel på hur de använts:

På barnhemmet Rajiv Gandhi Memorial High School for the Physically Challenged i
Indien, bidrar New Hope till att barnen får näringsriktig buffelmjölk varje dag. Dessutom
har vi skänkt pengar så skolan snart kommer att ha sina egna vattenbufflar för att få
billigare mjölk.

I Kenya satsar vi på utbildning och stödjer tre skolor; Mombasa Primary School, Kiotani
Boarding School och Starehe Girl School. På Kiotani har några av barnen fått faddrar –
tack till Resebemanning, Resebranschens Seniorer och Reseguiden.

69 barn som växt upp i Nairobis slum fick åka på söndagsutflykt.

Vi har byggt matsal och kök så att barnen på Kiotani nu kan sitta vid bord och stolar och
äta.
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Barnen på Theodori skolan i Indien får näringsriktig skollunch varje dag. Här riktar vi ett
speciellt tack till deltagarna i golftävlingen Travel News Trophy.

I Humla, Nepal har vi planterat äppleträd och varit med och anlagt en köksträdgård för
att ge vitaminrikt kosttillskott. Detta projekt sponsras av Winberg Travel. Dessutom
tackar vi Detur som givit bidrag till mediciner.

Just nu jobbar vi för fullt med att få ihop prisbordet till årets adventskalender, tack till alla som
är med och bidrar. Som alltid kommer det dölja sig fantastiska priser bakom stjärnorna.

Världens barn är vår framtid. Låt oss hjälpas åt att se till att de får möjlighet till en bra framtid
oavsett var i världen de bor. Vi behöver ditt stöd.

Bli månadsgivare, ge bidrag via webbutiken eller swisha 123 901 1883.

Du följer väl oss på facebook och instagram?

Följ oss gärna på Facebook, Instagram och Twitter!

DELA PÅ FACEBOOK DELA PÅ TWITTER SKICKA VIDARE MED EPOST
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