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Vážení adoptivní rodiče a příznivci Wontanary,
v tomto předvánočním newsletteru Vás budeme informovat nejen o aktuálním
dění v Guineji, ale především o letošním vánočním "Dárkování na dálku". Více
se dozvíte na následujících řádcích.

Začátek školního roku v Guineji
Letošní školní rok v Guineji začal o něco později než
obvykle. Odsunutí jeho začátku mělo dva hlavní
důvody.
Prvním byla pandemie koronaviru, která i přes to, že
nebyla v Guineji tak vážná jako v Evropě, zapříčinila
uzavření škol na několik měsíců. Děti tak dodělávaly
zkoušky ze třetího trimestru loňského školního roku
ještě teď v září a říjnu. Druhým důvodem
byly prezidentské volby, které se konaly v říjnu, a
během kterých byly školy také zavřené.
Školní rok tak začal 15. listopadu, s tím, že se děti do
školních lavic vrátily až 1. prosince.

Vánoční dárkování 2020
Po roce je tu další ročník tradičního vánočního
dárkování! Máte opět možnost obdarovat guinejské
děti něčím, co jim udělá nejen radost, ale hlavně jim
zlepší každodenní život.
Vybírat můžete z velkého množství dárků, například
boty, oblečení, kolo, mobil, dres, notebook, pytel rýže,
a další.
Dárek dětem může koupit kdokoliv, jak adoptivní rodič,
tak i někdo, kdo dítko adoptované zatím nemá.
Dárkování probíhá do 15. ledna 2021.
Chcete-li dítěti koupit dárek, klikněte buď na
tlačítko níže, nebo pro více informací navštivte
naše webové stránky.

CHCI OBDAROVAT DÍTĚ

Wontanara v pořadu ČT Po jedné stopě
Ve středu 11. listopadu byl na ČT2 vysílán osmý díl
pořadu Po jedné stopě. V tomto díle cestovatelé
navštívili vesnici Menyi, ve které se nachází škola,
kterou Wontanara pomáhala financovat a stavět.
Pokud chcete díl vidět a premiéru jste v televizi
nestihli, nezoufejte. Díl si můžete pustit i ze záznamu
online na odkazu níže.

Záznam osméhu dílu
Po jedné stopě ZDE
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