
Ett stort tack från Yuri och barnen på Novy Dom. 
Vi har nu fått in drygt 80.000 kronor som kommer att göra stor skillnad. Idag har

barnen det bra och försöker leva som vanligt, men deras situationen
kan snabbt förändras.

Hela världens blickar rik tas med all rätt till Ukraina och allt mänskligt lidande som kriget

för med sig inte minst för barnen, men vi får heller inte glömma behoven av stöd i våra

övriga projekt. Stöd som främst går till utbildning- och hälsoprojekt, bland annat i Indien

och Kenya.

I Indien får �ickorna på Theodoriskolan möjlighet till bra akademisk standard på sin

utbildning tack vare att New Hope bekostar lönen till en ämneslärare, dessutom hjälper vi

till så att alla får skollunch, då det statliga stödet inte räcker till lunch åt alla klasser. 

På Rajiv Gandhi Memorial School  får barn med funktionshinder tillgång till bra

träningsredskap och regelbunden sjukgymnastik. Vi bekostar även två lärarlöner och har

�nansierat lekplats, grönsaksträdgård och renovering byggnader.

I Kenya har vi vårt största åtagande – Kiotaniskolan utanför Nairobi. Här har vi har byggt

skolsalar, sovsalar, köpt in getter, höns och planterat bananplantor. Vi har också ersatt den

generatordrivna vattenpumpen med en solcellsdriven, vilket spar både bränsle och minskar

utsläppen – detta i ett led i målet att bygga en hållbar skola och verksamhet. Här går 200

barn varav 120 är internatelever, samtliga kommer från socioekonomiskt utsatta områden.

New Hope betalar lönen till 4 lärare och en kurator. Vi ger även stöd med pengar till mat,

skoluniformer och hälsofrämjande åtgärder. Här samarbetar vi med organisationen Positive

Life Kenya. 

I slumstaden Mshomoroni norr om Mombasa, ligger New Hope Childrens Centre and

Primary School som vi har hjälpt under många år och kan nu se otroliga resultat både i hur

skolan byggts men framförallt hur satsning på bra lärare ger resultat. Vi bekostar lärarlöner
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NEW HOPE GOLF AID FOR

UKRAINE

Golfsäsongen rullar nu igång och til l  er alla

som så �nt swishar för bra slag – varför inte

dubbla upp summan till  förmån för Novy

Dom i Ukraina.

för att höja den akademiska standarden på skolan och uppmuntrar bra lärare att stanna

kvar. Något som givit goda resultat och skolans elever har nått toppresultat i de centrala

proven som avslutar högstadiet.

För ett år sedan startade vi ett samarbete med ZB Foundation som gör det möjligt för de

bästa avgångseleverna från Kiotani och skolan i Mombasa att fortsätta studera efter

grundskolan. Idag har 11 elever fått möjligheten att börja på gymnasieskolan

KenSwed genom New Hope.

Det här är några exempel på vart pengarna går till i år. Vi strävar efter att kunna fortsätta

ge stöd till dessa och andra hjälpinsatser, men för att göra det behöver vi din hjälp. Snart är

det påsk och kanske kan du blanda en god gärning med godbitarna i påskägget. Vi vet

många barn som skulle bli extra glada. 

Köp och sk icka en påskhälsning via vår gåvoshop.

Vill du som företag skänka ett större belopp. 

Skicka ett mail till info@newhope.se så ordnar vi med en faktura på valfritt belopp.
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