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WONTANARA NOVINKY - LEDEN & ÚNOR 2021

Vážení adoptivní rodiče a příznivci Wontanary,
v letošním prvním newsletteru bychom Vám chtěli popřát do nového roku 2021
mnoho úspěchů, hodně štěstí, lásky, a hlavně zdraví.
Zde Vám přinášíme několik novinek.

Vánoční dárkování 2020 je u konce!🎄
Letošní Vánoční dárkování skončilo a my Vám
můžeme

s

radostí

oznámit,

že

se

podařilo

vybrat rekordních 347 700 Kč!
Během února tak budeme moci obdarovat 163 dětí.
Nejčastějším dárkem byl pytel rýže, které v Guineji
rozdáme přes 5 tun! Podrobné informace o počtech
dárků se dozvíte na našich webových stránkách.
Vánoční dárkování organizujeme ve spolupráci s
guinejskou organizací AGUIPAH již posedmé. Všem,
kteří přispěli jakoukoliv částkou, děkujeme!

Akce "30 Kč pro Wontanaru"
Nakupujete rádi online? A věděli jste, že nás tím
můžete podpořit, aniž by vás to cokoliv stálo?
Díky spolupráci s GIVT proběhne od příštího úterý 9.2.
do čtvrtka 11.2. akce, kdy si budete moci přidat do
svého webového prohlížeče Pomocníka a my za to
dostaneme bonus 30 Kč!
S givtím Pomocníkem pak můžete v budoucnu
nakupovat přes internet jak jste zvyklí, ale část peněz
z vaší objednávky půjde na dobrou věc pro naši
organizaci. Vy při tom neplatíte nic navíc a Pomocník
vás vždy upozorní na možnost přispět tam, kde je to
možné.
Na akci vás ještě upozorníme jedním emailem,
nebo se můžete zúčastnit události na našem
Facebooku, který Vám akci připomene.

Nemocný chlapec zahájil léčbu
Pamatujete si na Alphu Mamadoua Sidiho Dialla? Je
to nemocný chlapec, na jehož léčbu jste se v listopadu
složili. V tomto článku Vám přinášíme informace o
průběhu jeho léčení.
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