Hjälp oss att hjälpa!
Situationen i världen idag är svår för oss alla, social distansering, arbetslöshet etc, men allra
värst är det ändå för de som kämpar med att få mat för dagen. En verklighet för familjerna
och barnen i våra projekt. Fortfarande är det oklart när skolorna kan få börja och med det
en säkrare miljö och mat. Kanske kan du avstå en ka på stan och istället swisha New Hope.

Swish 123 901 18 83

TACK ALLA DUKTIGA GOLFARE!
Härligt att se att så många av er är ute på golfbanorna och slår na slag. Pengarna börjar
rulla in och de kommer göra skillnad. Du är väl med i New Hope Golf Aid, om inte så gå
med och kom ihåg att tipsa dina vänner.
När du slår en Birdie får du bidra med 25 kr, en Eagle 100 kr, en Albatros 300 kr och en HIO
500 kr. Vid roliga och dåliga slag är ditt bidrag valfritt.
Jag är tacksam för att New Hope startat
detta enkla och roliga initiativ som på ett
enkelt sätt hjälper oss priviligierade att
hjälpa de som verkligen behöver. Att få gå
i skolan och må bra måste bli en
självklarhet för alla världens barn.
Svinga klubban och swisha ditt bidrag,
tillsammans kan vi göra skillnad
Anders Wiesler

Vatten askan som gjorde skillnad
Fem ungdomar som läste sista året på Internationell ekonomi i Tibble gymnasieskola i Täby
startade UF-företaget* ProBottle. Alla är idrottsintresserade och ville göra skillnad i
vardagen.
De började diskutera om hur sport kan utvecklas och att det inom fotbollen nu nns gröna
kort i det yngre åldrarna vilket innebär att man uppmuntrar till bra beteende. Med en
vatten aska i grönt hoppades de kunna uppmuntra barn och ungdomar att tänka
miljövänligare och man ska hjälpa varandra.
Eftersom New Hopes målsättning är alla barns rätt till skolgång och god hälsa så ville de att
ProBottle UF skulle stödja New Hope barnfond. Vi ck synas med namn på askorna och
ck ta del av förtjänsten från försäljningen..
Stort tack till ungdomarna för ett nt initiativ och vi önskar dem all lycka i framtiden!

* Ung Företagsamhet har i 40 år givit ungdomar möjlighet att utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

NEW HOPE Barnfond Swish: 123 901 1883 Bankgiro: 901-1883

DELA PÅ FACEBOOK

DELA PÅ TWITTER

SKICKA VIDARE MED EPOST

