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Vážení adoptivní rodiče a příznivci Wontanary,

 

ve třetím letošním newsletteru se dozvíte podrobnosti o blížícím se
Vánočním dárkování. Dále vás budeme informovat o dění v Guineji.
Jak pokračuje stavba nové školy nebo proč tolik dětí a studentů
opakuje ročník -  to se dozvíte na následujících řádcích.

 

Příjemné čtení. V nadcházejícím svátečním čase vám přejeme klid a
pohodu.

Vánoční dárkování 2022

Tradiční vánoční dárkování je po roce
zpět! Opět budete mít možnost potěšit
guinejské děti dárkem, který jim zkvalitní
každodenní život.

 

Mezi dárky, ze kterých můžete vybírat,
patří například pytel s ryží, boty,
oblečení, učebnice nebo telefon,
notebook, či šicí stroj.

 

Pro více informací si přečtěte TENTO
ČLÁNEK na našich webových
stránkách. Chcete-li nějakému dítěti
pořídit dárek, klikněte na tlačítko níže.

https://www.wontanara.cz/cs/clanek/vanocni-darkovani-2022


CHCI KOUPIT DÁREK

Nová škola má střechu

Hrubá stavba nové školy v Kagbelé má
střechu! Budova s 29 třídami má být
dokončena v listopadu 2023. Pro více
informací si přečtěte článek níže.

ČÍST ČLÁNEK

Proč tolik dětí a studentů propadlo?

Guinejská vláda provedla kroky, které způsobily,
že mnoho guinejských žáků a studentů musí
opakovat ročník. Proč tomu tak je, se dozvíte v
článku níže.

ČÍST ČLÁNEK

Program adopce dětí na dálku slaví 20 let!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KKnakEDTvkhE1zU1Rk4jTakc5ypIkm3RSYXVjroWcqs/edit#gid=2071343515
https://www.wontanara.cz/cs/clanek/rozestavena-skola-v-kagbele-ma-strechu
https://www.wontanara.cz/cs/clanek/proc-letos-tolik-guinejskych-deti-opakuje-rocnik
https://www.wontanara.cz/cs/clanek/proc-letos-tolik-guinejskych-deti-opakuje-rocnik


Přesně před 20 lety v lednu bylo
adoptováno prvních 70 guinejských dětí 
v rámci Programu adopce dětí na dálku.
Od této doby programem prošlo přes
tisíc dětí. Některé se vyučily, další vyšly
střední školy a gymnázia a našli se i
tací, kteří vystudovali vysokou školu!

 

Toto vše je možné jenom díky vám! S
vaší podporou se těmto dětem dostalo
vzdělání, mají šanci na lepší život v
přívětivějších podmínkách, a mohou tak
přispět k rozvoji svojí země.

Dopisy pro děti

Těší nás váš zájem o napsání dopisu vašemu
adoptovanému dítku!

Musíme vás ale poprosit o trpělivost, komunikace s
Guineou je často náročná, a tak můžete na odpověď
čekat i několik měsíců.

NAPSAT DOPIS

Emaily ve spamu

Čas od času se může stát, že vám

email od nás zapadne do spamu.

Prosíme vás proto, abyste si

kontrolovali i složku se spamy,

pokud od nás čekáte nějaký

email.

Někdy stačí jen odkliknout, že se

nejedná o spam a ostatní emaily

vám již do spamu padat nebudou.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTvvoZMPUt4kFqnngd2rQ6WW72_t23jXX__zULQGlAIb79gg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTvvoZMPUt4kFqnngd2rQ6WW72_t23jXX__zULQGlAIb79gg/viewform


Nick Ojo Omorodion
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Chcete-li pomoci, přispějte
nám na účet:

82262329/0800
Česká spořitelna, Praha 4

IBAN: CZ92 0800 0000
0000 82262329
BIC: GIBACZPX

WONTANARA, o.p.s.
Rumunská 1

120 00 Praha 2
info@wontanara.cz
+420 604 983 875

https://www.facebook.com/wontanara.guinea
mailto:nick.ojo@wontanara.cz
mailto:info@wontanara.cz
https://www.wontanara.cz/
https://www.google.com/maps/search/Rumunsk%C3%A1+1+120+00+Praha+2?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Rumunsk%C3%A1+1+120+00+Praha+2?entry=gmail&source=g
mailto:info@wontanara.cz

