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LISTOPAD & PROSINEC 2021

Vážení adoptivní rodiče a příznivci Wontanary,

v dnešním předvánočním newsletteru se dozvíte informace o
Vánočním dárkování, současné situaci v Guineji, a také postupu
sbírky na rozšíření školy v Kankanu. Wonatara navíc nově sídlí na jiné
adrese. 

Všem Vám přejeme Veselé Vánoce, co nejklidněji přožité svátky s
blízkými, a hlavně pevné zdraví!

Vánoční dárkování 2021

Jako každý rok i letos Wontanara organizuje
tradiční Vánoční dárkování. V rámci této akce
můžete obdarovat až třemi dárky dítě v Guineji.

Obdarovat lze jak děti již adoptované, tak ty, které
na svého adoptivního rodiče teprove čekají. Dárek
dítěti nejen udělá velikou radost, ale hlavně mu
může i zlepšit život.

Mezi dárky, ze kterých můžete vybírat patří
například pytel s ryží, boty, oblečení, učebnice
nebo telefon, notebook, či šicí stroj.

Pro více informací si přečtěte TENTO ČLÁNEK na
našich webových stránkách. Chcete-li nějakému
dítěti pořídit dárek, klikněte na tlačítko níže.

CHCI KOUPIT
DÁREK
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Postup sbírky na rozšíření školy v Kankanu

I nadále pokračuje sbírka na rošíření školy El Hafj
Ibrahima Kanté ve městě Kankan. Díky vaší
úžasné podpoře se podařilo vybrat již 77 640 Kč!

Celková částka potřebná na rošíření je 234 000 Kč,
pokud byste se chtěli na tomto velmi potřebném
projektu podílet, budeme vděčni z jakoukoliv
pomoc.

Více informací o projektu a o tom, jak přispět ZDE.
Nebo se podívejte na video ZDE.

Situace v Guineji

Podle informací našich
spolupracovníků v Guineji
je tamní situace stabilní a
klidná. Jak veřejný, tak
soukromý sektor fungují
bez problémů. Nicméně
termín nových voleb zatím
nebyl stanoven, což
některé lidi znepokojuje.

Dopisy pro děti

Již tři měsíce můžete
svému adoptivnímu dítěti
napsat dopis v češtině,
který my přeložíme a dítěti
doručíme. Je to velmi
snadné, napište svému
dítěti ještě dnes!

NAPSAT DOPIS

Stěhování

V neděli 28. listopadu jsme
po dlouhých letech změnili
sídlo naší organizace. Z
důvodu změny majitele
budovy jsme se museli
přestěhovat. Naše nové
sídlo je v  Rumunské 1.
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Nick Ojo Omorodion

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

Chcete-li pomoci, přispějte
nám na účet:

82262329/0800 
Česká spořitelna, Praha 4 

IBAN: CZ92 0800 0000
0000 82262329 
BIC: GIBACZPX

WONTANARA, o.p.s.

Rumunská 1 
120 00 Praha 2 

info@wontanara.cz 
+420 604 983 875
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