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Vážení adoptivní rodiče a příznivci Wontanary,
v dnešním newsletteru naleznete informace o dárcích z letošního
Dárkování, výsledky sbírky na školu v Kankanu anebo to, co se bude
ve Wontanaře dít v následujích měsících.

Wontanara na Facebooku
Na naši facebookovou stránku
postujeme aktuální informace o
různých událostech. Dále zde
můžete najít děti nálehavně
potřebující adopci, příspěvky
třetích stran, které souvisí s naší
činností. Nebo například foto
seriál Věděli jste že..., kde se
každé pondělí a čtvrtek dozvíte
nějakou zajímavost o Guineji.
Staňte se fanoušky ještě dnes!

STÁT SE FANOUŠKEM

Fotky z Dárkování konečně na webu!
Fotky

z

letošního

Dárkování

jsou

konečně

dostupné na webu Wontanary! Stačí si najít Vaše
adoptované dítě a rozkliknout si jeho profil.
Za dlouhou prodlevu zveřejnění fotek se velmi
omlouváme. Měli jsme technické potíže, kdy jsme
nebyli schopni fotky na web nahrát, i když jsme je
již měli k dispozici.
Kdybyste fotky Vašeho dítěte s dárkem nemohli na
webu najít, neváhejte nám napsat na email
info@wontanara.cz.

V druhém největším guinejském městě Kankanu rozšiřujeme školu El Hadj
Ibrahima Kanté, kterou jsme v roce 2008 spoluzakládali a od základů pomáhali
stavět. Školu navštěvují i některé děti, které jsou u nás v adopci.
Díky vaší pomoci se podařilo vybrat 72 640 Kč, všem přispěvatelům nesmírně
děkujeme!
Slyšíte o tomto projektu poprvé a chcete se dozvědět víc? Klikněte ZDE.

Má rozvojová spolupráce smysl?

V úterý 22. června proběhla
online debata o Efektivitě a
dopadech rozvojové spolupráce
v Africe. Wontanaru na ní
zastupovala naše zakladatelka a
ředitelka
Bednářová.

Táňa

Beaoui

Pokud vás tato problematika
zajímá,

můžete

shlédnout

záznam debaty ZDE.

Odeslání materiálů od dětí
Před několika týdny nám kolegové z guinejské
AGUIPAH poslali balík s materiály od dětí fotky, vysvědčení, dopisy a obrázky.
Jakmile k nám balík dorazí, materiály roztřídíme
a pošleme je Vám na adresu, kterou máte v
profilu rodiče.
Prosíme Vás, zkontrolujte si své kontaktní
údaje, aby Vám obálka s materiály od Vašeho
dítka opravdu došla.

Chcete napsat svému adoptivnímu dítěti dopis?
Chtěli byste poslat Vašemu adoptivnímu dítěti dopis, ale neumíte francouzsky? Nevadí!
Nyní můžete dopis jedoduše napsat v češtině a my ho přeložíme, v Guineji vytiskneme a
doručíme. Je to snadné, stačí kliknout na tlačítko. :)

NAPSAT DOPIS

Chcete-li pomoci, přispějte
nám na účet:

Nick Ojo Omorodion
Tým Adopce dětí na dálku
a správce sociálních sítí
nick.ojo@wontanara.cz
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