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I Påsk skapar vi en hönsgård!
Låt oss byta ut godisägget mot äkta hönsägg, ett krutpaket av nyttigheter.
Innanför äggskalet trängs både proteiner, vitaminer och mineraler.
Viktig näring för barn i hela världen.
På Kiotani skolan i Kenya vill vi skapa en hönsgård och ge barnen möjlighet att äta de
näringsrika äggen. En höna kostar 50 kr och värper i genomsnitt 5 ägg i veckan
Vill du vara med och bidra gör du det via vår webbutik eller genom att swisha 50 kr,
märk ditt bidrag "höna".
I helgen besökte Elisabet och Barbro från New
Hopes styrelse årsmötet hos vänföreningen för
Rajiv Gandhi Memorial School.
Det var glädjande att se och höra vilka framsteg
som gjorts på barnhemmet för handikappade
barn. Här kan du läsa mer om vad som gjorts

och vad som är på gång.
New Hope kommer under 2019 med hjälp av
sponsring från Rolfs Flyg & Buss samt BCD
Travel att finansiera renoveringen av skolans
vattenreservoar.

TACK CHARLOTTE FÖR 25 ÅR!
Charlotte Stuart lämnar styrelsen i New Hope.
"Det har varit 25 innehållsrika, underbara år och
jag kommer säkert att drabbas av
abstinensbesvär med tanke på hur länge
barnfonden varit en del av mitt liv. Men, som
man säger, det gäller att lämna festen medan
det fortfarande är roligt. Jag är glad att få
fortsätta som ambassadör och önskar er alla ett
varmt lycka till med New Hope."

På årsmötet den 1 april invaldes Magnus Linder till styrelsen som nu består av: Elisabet Lanz,
Magnus Linder, Hillevi Ting, Barbro Nilsson, Yvonne Palmgren, Magdalena Öhrn, Helena
Hedlund, Marie Roos, Christer Ferngren och Andreas Näsman.
Dessutom är vi glada över att ha ett växande nät av ambassadörer.

GLAD PÅSK önskar New Hope!
NEW HOPE Barnfond Swish: 123 901 1883 Bankgiro: 901-1883
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