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 Tack alla bidragsgivare & sponsorer!
Det är med stor värme vi läser tackbreven och rapporterna som kommer från ett av våra
projekt i Indien – Rajiv Gandhi hemmet i Challagundla, Andra Pradesh.

Tack vare de bidrag vi fått in, har vi under året som gått haft möjlighet att sponsra två lärare,
givit hemmet möjligheten att köpa in bufflar som ger näringsrik mjölk. Vi riktar ett extra tack till
Travel Design som lät deras julgåva gå till skolväskor, pennskrin och skolböcker. 

Just nu jobbar vi på att samla in pengar till  en lekplats med gungor och gungbräda. Under GTA
swishades drygt halva summan in. Vi hoppas att snart få möjligheten att även förverkliga
barnens drömmar om att få gunga och leka. Vill du eller ditt företag vara med och sponsra kan
du göra det genom vår webb butik.

För oss är den personliga kontakten och återrapporteringen jätteviktig. Den möjliggörs av att vi
är en liten organisation, vi har kontroll över hur pengarna används, och du vet väl att 95% av
insamlade medel går direkt till våra projekt..

Läs mer om Rajiv Gandhi High School 
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KLASSRUMMEN PÅ KIOTANI ÄR
NU KLARA

Att starta skolåret 2019 med nya klassrum och
fina möbler gjorde både barnen och lärarna
glada. Att få sitta vid fina möbler i klassrum med
färgglada väggar ökar glädjen att ta till sig
kunskap. New Hope har bekostat hela bygget
samt möbler vi tackar särskilt Travel Support,
Ticket och SAS U- assist som varit
huvudsponsorer till de 6 nya klassrummen.

Läs mer

Vi är tacksamma övar att få vara samarbetspartner till P&P Meetings och att en del av
entrébiljetten går till New Hope. 
Du missar väl inte att anmäla dig till Stora Presentaionsdagen 2019, ett unikt
kunskapsseminarium där inspirerande aktörer ger dig verktygen för att vässa din retorik och
presentationsförmåga. 
Du möter några av landets främsta coacher inom området och får träffa Rolf Lassgård, som
lovat delat med sig av sina bästa knep för att trollbinda sin publik. 

Läs mer och anmäl dig här 

DELA PÅ FACEBOOK DELA PÅ TWITTER SKICKA VIDARE MED EPOST

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6a3576326438
https://newhope.se/kiotaniskolan-far-6-nya-klassrum/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=new_hope_tack_foer_alla_bidrag&utm_term=2019-02-27
http://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/83513?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=new_hope_tack_foer_alla_bidrag&utm_term=2019-02-27
http://newhope.se/alla-bidrag-hjalper-utsatta-barn-till-ett-battre-liv/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=new_hope_tack_foer_alla_bidrag&utm_term=2019-02-27
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/intent/tweet?text=&url=https://preview.mailerlite.com/j5v2d8
https://twitter.com/intent/tweet?text=&url=https://preview.mailerlite.com/j5v2d8
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6a3576326438
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6a3576326438

