Tack alla givare och sponsorer!
Under 2019 samlade vi in 2,3 miljoner, vilket är rekord. Med tanke på vår låga administrativa
avgift (3%) är det en fantastisk summa som fördelats ut till våra nio projekt. Här följer lite av
vad det räckt till.
I Indien har säkerheten förbättrats på Theodoriskolans flickinternat. Vi sponsrar även
skolluncher och lärarlöner. Vi har startat ett program med återanvändbara mensskydd samt
sponsrat ny utrustning till flickornas fotbollslag.
I Andra Pradesh stödjer vi ett barnhem och skola för barn med funktionshinder. Under året har
vi sponsrat inköp av bufflar så att de kan servera näringsriktig mjölk. En ekologisk
grönsaksodling har startats och vi betalar även löner för två lärare.
I Kenya har vi tre projekt. Vårt största projekt Kiotani har nu ca 120 internatelever i åldrarna 312 år. Projektet drivs hållbart, regnvatten tas om hand för bevattning, elektricitet och
varmvatten via solceller och en biogasanläggning har installerats för att minimera
användandet av träkol. Avmaskningsprojekt har påbörjats och en kurator har anställts för att
höja hälsostandarden. Byggnationen av ett andra elevhem har påbörjats.
Ett mindre barnhem för 40 föräldralösa barn i västra Kenya har fått möjlighet att köpa in ett

större antal höns för att ha egen djurhållning.
I Mombasa har skolan vi stöttat sedan 2015 utvecklats till en av de 10 bästa i distriktet. Tack
vare sina fina resultat har flera barn fått stipendier till prestigefulla gymnasieskolor.
I Etiopien har vi fortsatt att ge stöd för skolavgifter till Pefan, ett center för utsatta barn i Addis
Abeba.
I Lettland har ca 200 barn fått uppleva ett ”riktigt” sommarlov under en av de tre lägerveckor
som New Hope sponsrat.
I Grekland har vi startat ett samarbete med en organisation som driver ett skyddat boende för
misshandlade kvinnor och deras barn i Heraklion, Kreta.
Än en gång tack! Nu blickar vi framåt för 2020 och kommer att fortsätta stödja och följa upp
projekten. Har du kommit i kontakt med något projekt som behöver vårt stöd, hör gärna av
dig.
Vår vision är att alla barn ska ha rätt att gå i skola samt rätt till förebyggande sjukvård.
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