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Vážení adoptivní rodiče a příznivci Wontanary,
v tomto newsletteru pro Vás máme několik nových informací.
Nejdůležitější novinkou je bezesporu projekt rozšíření naší školy ve
městě Kankan. Dále se bohužel musíme zmínit i o nemoci ebola, ale
nakonec máme jeden šťastný příběh.
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Rozšiřujeme naši školu v městě Kankan!
V druhém největším guinejském městě Kankanu
rozšiřujeme školu El Hadj Ibrahima Kanté, kterou
jsme v roce 2008 spoluzakládali.
Do školy chodí v současnosti 325 dětí a její
kapacity už nestačí. Potřebujeme přistavět novou
budovu s dvěma třídami.
Rozšíření školy bude stát celkově 234 000 Kč.
Potřebujeme Vaši pomoc, abychom mohli školu
dostavět. Pomůžete nám?
Více informací se dozvíte na ZDE.

V Guineji se objevila nákaza eboly.
V únoru bylo v Guineji odhaleno osm případů
nákazy ebolou, z toho čtyři lidé bohužel zemřeli.
Ohnisko se nechází v prefektuře Nzérékoré na
jihovýchodě

země.

Guinejské

vláda

mezitím

vyhlásila stav pandemie. Školy jsou naštěstí stále
otevřené
WHO - Světová zdravotnická organizace okamžitě
poskytla Guineji pomoc. Navíc jsou i tamní
nemocnice a doktoři mnohem lépe vybaveni oproti
poslední pandemii z let 2013-2016. Nyní mají jak
vakcíny, tak antivirotika, díky kterým by měla
nákaza eboly zůstat pod kontrolou.
Více informací zde a zde.

Další studentka obdržela peníze na léčbu!
Pamatujete si na příběh nemocné Mariamy Touré?
Na začátku února převzala od našich partnerů z
AGUIPAH peníze na léčbu, na kterou jste se jí vloni
v listopadu složili. Více informací V ČLÁNKU.
Všem dárcům děkujeme!

Chcete-li pomoci, přispějte
nám na účet:
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