New Hope Golf Aid – Delad glädje är dubbel glädje

En ny golfsäsong står för dörren. Som på små barn pirrar det i golftarmen, klubborna är
tvättade och redo för spel. Sen är det bara formen som det måste slipas på lite grann.
Vi på New Hope startade förra året vad vi kallar New Hope Golf Aid. Ett kul sätt att samla in
pengar till behövande barn runt om i den stora världen. När du lyckas lite extra och gör en
Birdie, Eagle eller kanske en Albatross. Eller kanske till och med en Hole in One. Då skänker
du en liten slant till oss via Swish, sen tar du självklart en bild och lägger upp den i vår
FaceBook-grupp. Du får skryta lite med dina kunskaper samtidigt som du hjälper de som
verkligen behöver…..
Så när du går din runda och slår en Birdie kan 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.

Logga in och bli medlem i New Hope Golf Aid

Utbildning är en viktig del för alla barns framtid och då betyder duktiga lärare oerhört
mycket. New Hope nansierar lärarlöner på era håll. Här på bilden syns Asma som är
lärare på New Hope skolan i Mombasa, hon är en av lärarna som har bidragit till att skolan
har nått toppresultat i sitt område.
Vi hoppas kunna fortsätta med att sponsra lärare för att ge er barn möjligheten till god
utbildning, En vanlig lärarlön i Afrika, Indien och Nepal är ca 1.500 kr i månaden. Vill du
vara med och säkra bra lärare till barnen i våra projekt får du gärna swisha ett bidrag.
I vår gåvoshop kan du även köpa skolböcker för utan bra skolmaterial är arbetet svårt
även för bra lärare.

Swisha ditt bidrag - 123 901 1883 - eller handla i vår
gåvoshop

DELA PÅ FACEBOOK

DELA PÅ TWITTER

SKICKA VIDARE MED EPOST

