
Barn runt om i världen har indirekt drabbats hårt av Covid-19 och behöver
din hjälp. En liten summa i månaden kan göra stor skillnad och ge oss
möjligheten att fortsätta jobba för att ge �er barn möjlighet till god hälsa
och utbildning.

Nu behöver vi din hjälp att hjälpa. Många av våra större sponsorer har drabbats hårt av
pandemin och tvingats dra ned på bidrag till välgörenhet. Vilket leder till att vi inte kommer
att kunna hjälpa lika många barn nästa år. Därför är ditt stöd extra viktigt för att vi ska
kunna fortsätta vår verksamhet och ge hjälp till de som behöver det mest.

Här kan du läsa er om hur du blir månadsgivare.

https://newhope.se/manadsgivare-hos-new-hope-barnfond/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=hjaelp_oss_att_hjaelpa_bli_maanadsgivare&utm_term=2021-09-08


PATA ARRANGERAR WALK ABOUT

Den 25 september arrangerar PATA (Paci�c
Travel Association) en walk about för sina
medlemmar. För varje deltagare skänker PATA
50 kr. New Hope tackar PATA för �nt initiativ och
till alla medlemmar som kommer att vandra i
den "Stockholmska Outbacken".

Är du medlem anmäl dig via:
event@patasweden.se
(senast 14 september)

Genom nära kontakt med de projekt vi stöttar vet vi att hjälpen når fram. Ett av de projekt vi
stödjer är Gatubarn i Nepal. Genom de bidrag vi får in har vi möjlighet att bekosta löner till
sjuksköterskor i Nepal under kommande sex månader. 

Eva Holmberg-Tedert grundare av Gatubarn i Nepal berättar om deras tu�a arbete, och
tackar för att New Hope gör det möjligt att betala lönen, medicin och utrustning får de via
bidragsgivare i Tyskland. På bilden är det Chhiring som ensam arbetar i slumområdet
Shantinagar. Ett tu�t jobb för en unga kvinna.

Läs mer om sjuksköterskornas arbete. 

Det här är ett exempel på vad vi hoppas kunna fortsätta stödja - men vi behöver din hjälp.

Hjälp oss att hjälpa – bli månadsgivare idag!
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