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WONTANARA NOVINKY 

LEDEN AŽ BŘEZEN 2022

Vážení adoptivní rodiče a příznivci Wontanary,

opět vás vítáme při četbě našeho newsletteru. Dozvíte se v něm
výsledky Vánočního dárkování 2021, pokračování sbírky na školu v
Kankanu a další.

Přejeme vám příjemné počtení a hlavně klid a zdraví v této stále
nekončící nelehké době.

Vánoční dárkování 2021

I letos budeme moci díky vaší
štědrosti obdarovat děti a
mladistvé v Guineji.

V průběhu března bude
předáno celkem 280 dárků 132
dětem v celkové hodnotě 321
600 Kč. Fotky dětí s dárky
můžete čekat na profilu dítěte v
následujících týdnech.

Více informací ve ČLÁNKU. 

Všem, kteří darovali, nesmírně
děkujeme!

Obdarovat dítě větším dárkem můžete i kdykoliv během roku!

http://go.sparkpostmail.com/f/a/g_fq1Oq6IhARCzT54JDpLQ~~/AAA-fAA~/RgRkFwBMP0RfaHR0cHM6Ly93d3cud29udGFuYXJhLmN6L2NzL2NsYW5lay92YW5vY25pLWRhcmtvdmFuaS0yMDIxLWplLXUta29uY2Utb2JkYXJvdmFuby1idWRlLTEzMi1kZXRpLTBXA3NwY0IKYipMezRiYTZer1IUbmlja3lvam85N0BnbWFpbC5jb21YBAAAAAA~


Jedná se o dárky vyšší
hodnoty překračující 2500 Kč, např.: kolo,
notebook či vybavení pro řemeslo aj.
Pokud byste někoho chtěli takto obdarovat,
napište nám, prosím, email, zjistíme, co
dítě, či mladistvý potřebuje a dáme vám
vědět.

Peníze pak můžete poslat na náš
účet 82262329/0800 Česká spořitelna.

V Kankanu pomalu začínají přípravné práce!

Nedávno jsme poslali do Guineje první část
prostředků ze sbírky na rošíření školy El Hadj
Ibrahima Kanté ve městě Kankan.

Podařilo se vám vybrat již skoro 100 000 Kč! Je to
neuvěřitelné a my si toho nesmírně vážíme. Jenom
díky vám mohly na místě začít již přípravné
stavební práce.

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

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

http://go.sparkpostmail.com/f/a/1yDG19oAUFSBKVZo5Z6nfQ~~/AAA-fAA~/RgRkFwBMP0RHaHR0cDovL3d3dy53b250YW5hcmEuY3ovaW5kZXgucGhwL2NzL2NsYW5lay9yb3pzaXJ1amVtZS1za29sdS12LWthbmthbnVXA3NwY0IKYipMezRiYTZer1IUbmlja3lvam85N0BnbWFpbC5jb21YBAAAAAA~
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Situace v Guineji

Dle našich kolegů v
Guineji je tamní situace
nadále stabilní a
bezpečná. Tzv. Národní
rada pro tranzici (NRT)
byla vytvořena vojenskou
vládou, aby zjistila, co
Guinejce znepokojuje a
navrhla harmonogram
tranzice včetně data voleb.
NRT se snaží vytvořit
podmínky pro
nezpochybnitelné a
důvěryhodné volby.
Někteří jsou ale
znepokojeni pomalostí
tranzice. O dalším vývoji
vás budeme informovat.

Dopisy pro děti

Těší nás váš zájem o
napsání dopisu vašemu
adoptovanému dítku!

Musíme vás ale poprosit o
trpělivost, komunikace s
Guineou je často náročná,
a tak můžete na odpověď
čekat i několik měsíců.

NAPSAT DOPIS

Emaily ve spamu

Dostala se k nám informace,
že vám někdy email od nás
zapadne do spamu.

Prosíme vás proto, abyste si
kontrolovali i složku se
spamy, pokud od nás čekáte
nějaký email.

Někdy stačí jen odkliknout,
že se nejedná o spam a
ostatní emaily vám již do
spamu padat nebudou.

Nick Ojo Omorodion

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

info@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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