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Srpen 2021

Vážení a milí adoptivní rodiče,
opět Vás srdečně zdravíme v prázdninovém čase, abychom Vás informovali o uplynulém školním
roce, ač další nám již nezadržitelně ťuká na dveře.

Školní rok 2020/2021
Pevně doufáme, že se Vám podařilo uplynulý, opět nelehký rok, zvládnout ve zdraví a dobré víře. Vaší vytrvalé
podpory si o to více vážíme a děkujeme Vám!
Ani v Guineji nebyla situace jednoduchá. Začátek školního roku musel být posunut, nejen kvůli všudypřítomné
pandemii, ale také kvůli prezidentským volbám, které zde bývají spojeny s vlnou nepokojů. Děti zde po zbytek roku
do školy chodily, za zvýšených hygienických opatření. Jednotlivé fáze roku však již byly posunuté, což v kombinaci
s technickými potížemi na naší straně způsobilo, že i letos Vám materiály od dětí zasíláme značně opožděně.
Moc se omlouváme a za Vaši trpělivost a pochopení děkujeme.

Pravidelné novinky z Wontanary
Snad většina z Vás již zaregistrovala naše „NOVINKY Z WONTANARY“, které Vám zasíláme v elektronické
podobě. Připravuje je pro Vás kolega Nick a rádi bychom Vás touto cestou, i do budoucna, průběžně informovali o
dění v naší organizaci. Těm z Vás, kteří nevyužíváte elektronickou poštu, se budeme snažit „novinky“ zasílat do
poštovní schránky.
Aktuality a zajímavosti nejen z WONTANARY, ale i ze vzdálené Guiney můžete
také sledovat na našich facebookových stránkách. Budeme rádi, když zavítáte.

Obousměrná korespondence
Rádi

bychom

více

podpořili

možnosti

dopisování i ve směru k dětem, do Guiney.
Věříme, že děti zprávy od Vás potěší a
vzájemnou komunikaci více obohatí. Pokud
byste

potřebovali

francouzštiny,

přeložit

využijte

prosím

dopis
náš

do
nový

elektronický formulář, do kterého napíšete dopis
v češtině, můžete přiložit i fotografie, a my se
postaráme o jeho překlad a předání do Guiney.
Máte-li zájem, zasílejte nám Vaše dopisy dětem,
ideálně touto cestou – v elektronické podobě,
(i „obálky“ ale rádi přivítáme).

A současně, potřebujete-li pomoci s překladem dopisu od dětí do češtiny, zašlete nám jeho naskenovanou podobu,
prostřednictvím elektronické pošty. Ti, kteří tento způsob nevyužíváte, můžete nás kontaktovat telefonicky a sdělit
nám, který z dopisů byste chtěli přeložit. My si jej následně dohledáme v naší databázi a jeho překlad Vám zašleme
poštou.

A jaké bylo letošní „Vánoční dárkování“?
Již posedmé realizovala WONTANARA, ve spolupráci se spřízněnou neziskovou organizací AGUIPAH v Guiney,
projekt „Vánoční dárkování“. Jeho cílem je darovat dětem dárky, které si ony samy přejí. Díky Vaší neuvěřitelné
štědrosti, bylo během „Vánočního dárkování“ 2020 obdarováno 163 dětí, dárky v rekordní hodnotě 347.700 Kč.
Dětem bylo zakoupeno celkem 303 dárků. Z toho téměř 5 tun rýže, 3 potravinové balíčky, 70 párů bot, 67 kompletů
oblečení a 9 sportovních dresů, i s míčem. Studium i běžný život nyní dětem usnadní 7 notebooků, 2 tablety a 14
chytrých telefonů. Snazší vstup do své profese má nyní 13 řemeslníků, které jste vybavili pracovními nástroji (4 šicí
stroje, 4 tlakoměry, 2 vybavení pro porodní asistentky, 2 pomůcky pro kadeřnice a 1 nářadí pro sklenáře). 14 studentů
se nyní těší z nových knih a učebnic. 5 jízdních kol usnadní jejich novým majitelům cestování, nejen do školy. A
komfortnější spánek, možná i celé rodině, zajistí 3 nové matrace.
Za Vaši štědrost velice děkujeme, o to více, že všichni se nyní nacházíme v nelehkém čase. Věříme, že se nám opět
společně podařilo rozzářit nejedny dětské oči.

Úspěšné sbírky na zdravotní péči
V průběhu roku nás zastihly i smutné zprávy, jelikož dva studenti z našeho programu vážně onemocněli. Pro tyto
účely průběžně vytváříme finanční rezervy ve fondu zdraví, na účtu 82262329/0800 (V.S. 20022). Mnozí z Vás do
fondu přispěli nemalou částkou. Tentokrát se však, i díky Vaší solidaritě, podařilo, v neuvěřitelně krátkém čase, vybrat
na léčbu těchto studentů částky daleko přesahující potřebné náklady. Oba studenti si tak mohli dovolit započít
náročnou léčbu a situačně přispět i svým rodinám. Jejich poděkování patří Vám!

Rozšíření školy v Kankanu
V rámci zkvalitnění úrovně vzdělávání, bychom chtěli rozšířit kapacitu školy El Hadj Ibrahima Kanté v Kankanu,
druhém největším městě Guiney. Školu zde vybudovala v roce 2008 místní nezisková organizace AGUIPAH za
finanční podpory WONTANARY. Ač byla škola v roce 2015 rozšířena, její popularita stále roste a stávající kapacita
již nestačí. K realizaci tohoto projektu bychom potřebovali částku 234 000 Kč (9000 Euro). Aktuálně máme
k dispozici 72 640Kč Těm z Vás, kteří jste se stali součástí tohoto projektu, velice děkujeme! Těm z Vás, kteří byste
chtěli náš projekt podpořit, budeme vděčni za jakoukoliv částku, zaslanou na účet 82262329/0800, pod variabilním
symbolem 20019.

Přejeme Vám příjemný letní čas!
Srdečně,
Váš tým WONTANARA
Táňa, Petra, Veronika a Nick

