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WONTANARA NOVINKY 

LÉTO 2022

Vážení adoptivní rodiče a příznivci Wontanary,

 

právě si čtete další z našich newsletterů. V tomto vás budeme
informovat o výročí Programu adopce dětí na dálku, o současné
situaci v Guineji, o milém překvapení, které nám přichystali naši 
guinejští kolegové, a o mnohém dalším.

 

Přejeme vám příjemné počtení a pohodové prožití léta.

Zpětná vazba k platbám

Abychom mohli zlepšovat naše služby,
potřebujeme od vás, adoptivních rodičů,
zjistit, jakým způsobem máte nastavené
platby za školné adoptovaných dětí.
Prosíme vás, vyplňte tento krátký
dotazník týkající se plateb. Zabere vám to
minutu.

VYPLNIT DOTAZNÍK

http://go.sparkpostmail.com/f/a/5eK_4TnpMuG4hXVEjRHa8g~~/AAA-fAA~/RgRkukonP0QjaHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvaFZiZWZpNzdLTW1GallhbjlXA3NwY0IKYtYnxddi_Bu9glIUbmlja3lvam85N0BnbWFpbC5jb21YBAAAAAA~
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Fotky z Vánočního
dárkování na

webových stránkách

Fotky dětí s dárky, které jste
jim pořídili v rámci Vánočního
dárkování jsou konečně na
webu!

Fotku vašeho adoptovaného
dítka s dárkem naleznete na
jeho profilu na našich
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

Kdybyste fotky Vašeho dítěte s dárkem nemohli na webu najít, neváhejte nám napsat
na email info@wontanara.cz.

Program adopce dětí na dálku slaví 20 let!

Přesně před 20 lety v lednu bylo
adoptováno prvních 70 guinejských dětí  v
rámci Programu adopce dětí na dálku. Od
této doby programem prošlo přes tisíc dětí.
Některé se vyučily, další vyšly střední školy
a gymnázia a našli se i tací, kteří
vystudovali vysokou školu! Toto vše je
možné jenom díky vám! S vaší podporou
se těmto dětem dostalo vzdělání, mají
šanci na lepší život v přívětivějších
podmínkách, a mohou tak přispět k rozvoji
svojí země.
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Milé překvapení od kolegů v Guineji!

Naši guinejští kolegové nám před několika týdny oznámili, že v Kagbelé začali "na zelené
louce" stavět zbrusu novou školu s 29 třídami. Dělají tak úplně sami z vlastní iniciativy,
aniž bychom jim my z ČR jakkoliv pomáhali. Škola by měla být dostavěna za rok a půl.

 

Nesmírně si této jejich aktivity vážíme a doufáme, že bude škola v provozu co nejdříve!
Chcete-li se o projektu dozvědět více, či dokonce našim kolegům na podobné projekty
přispět, všechny důležité informace najdete v TOMTO ČLÁNKU. 
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Situace v Guineji

V Guineji panuje klid a
politická situace není
nikterak nebezpečná.

Nicméně podle informací
našich spolupracovníků sílí
tlak na vojenskou vládu, aby
jednala se všemi - 
občanskou společností, 
politiky, a odbory.

Pod pohrůžkou masové
demonstrace na tento dialog
armáda přistoupila a od
24.6. probíhají hovory.
Termín voleb ale stále není
stanoven.

Každopádně se není čeho
obávat, v Guineji je mír.

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

Čas od času se může stát,
že vám 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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