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WONTANARA NOVINKY 

ZÁŘÍ & ŘÍJEN 2021

Vážení adoptivní rodiče a příznivci Wontanary, 
v tomto podzimním newsletteru se dozvíte informace o současném
dění v Guineji a začátku školního roku. Dále vám představíme novinku
na našem webu nebo třeba další ročník akce "30 Kč pro Wontanaru".

Informace z Guiney

Alpha Condé v zajetí příslušníků
speciálních jednotek

ZÁZNAM DEBATY
(FB)

Vojenský převrat

Určitě jste zaznamenali, že v Guineji proběhl 5. září
vojenský převrat, během kterého byl svržen
dlouholetý, vloni potřetí zvolený prezident Alpha
Condé. Pučisté svůj čin ospravedlňují tím, že
Condé byl zkorumpovaný a nevedl zemi správně.

Novým nejvyšším představitelem Guineje
je Mamady Doumbouya, velitel puče. Dle informací
od našich spolupracovníků v Guineji je situace v
zemi stabilní, nedochází k žádným násilnostem ani
demostracím a vše funguje regulérně.

Vojenská junta slibuje co nejrychlejší návrat k
demokratické vládě, přesný datum ale zatím
neoznámila.  Doufejme, že své sliby naplní.

Naše ředitelka Táňa Bednářová se účastnila
debaty ohledně puče v Guineji, její záznam můžete
zhlédnout na odkaze vlevo.

Více informací o převratu ZDE (zdroj v angličtině).

http://go.sparkpostmail.com/f/a/ZEVqdejEEEbP4H6o-HiAhg~~/AAA-fAA~/RgRjP-IDP0QcaHR0cHM6Ly9mYi53YXRjaC84cVJxNEpjWHlaL1cDc3BjQgphWwNdXWGDcNQuUhRuaWNreW9qbzk3QGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAA~~
http://go.sparkpostmail.com/f/a/8xnwJZ_un99Bt9VSa_P0_g~~/AAA-fAA~/RgRjP-IDP0Q9aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvMjAyMV9HdWluZWFuX2NvdXBfZCUyNyVDMyVBOXRhdFcDc3BjQgphWwNdXWGDcNQuUhRuaWNreW9qbzk3QGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAA~~


Začátek školního roku 2021/2022

Naši kolegové z organizace AGUIPAH nás
informovali, že zápisy dětí do škol proběhly bez
problémů. V současnosti pouze čekají na potvrzení
data začátku školního roku ze strany guinejského
ministerstva školství.

Předpokládaný datum nástupu žáků a studentů do
škol je pondělí 14. října.

Přejeme všem školákům úspěčný vstup do nového
školního roku!

Archiv newsletterů

Aby vám už nikdy neunikl
ani jeden newsletter, zřídili
jsme na našich
webovkách jejich archiv.
Najdete ho v záložce
"Multimédia" v sekci
"Archiv newsletterů".

Dopisy pro děti

Již dva 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

Vánoční dárkování 2021

Samozřejmě i letos pro
vás a vaše adoptované
děti připravujeme tradiční
Vánoční dárkování. Na
více informací se můžete
těšit v příštím newsletteru
na začátku listopadu.

Loňské dárkování ZDE.

Akce "30 Kč pro Wontanaru"

http://go.sparkpostmail.com/f/a/ClI2UydVRXtXqyfiWysq-Q~~/AAA-fAA~/RgRjP-IDP0QtaHR0cDovL3d3dy53b250YW5hcmEuY3ovY3MvYXJjaGl2LW5ld3NsZXR0ZXJ1VwNzcGNCCmFbA11dYYNw1C5SFG5pY2t5b2pvOTdAZ21haWwuY29tWAQAAAAA
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Nakupujete rádi online? A věděli jste, že nás tím můžete podpořit, aniž by vás to
cokoliv stálo?

Letos již podruhé spolupracujeme s organizací GIVT. Od příštího úterý 12.10. do
pátku  15.10. proběhne akce, kdy si budete moci přidat do svého webového
prohlížeče Pomocníka a my za to dostaneme bonus 30 Kč!

S givtím Pomocníkem pak můžete v budoucnu nakupovat přes internet jak jste
zvyklí, ale část peněz z vaší objednávky půjde na dobrou věc pro naši
organizaci. Vy při tom neplatíte nic navíc a Pomocník vás vždy upozorní na
možnost přispět tam, kde je to možné.

Když kliknete mezi 12. a 15. říjnem na TENTO ODKAZ, přispějete nám 30 Kč.

Více informací se dozvíte na našem facebookovém profilu.

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.

Sokolská 32 
120 00 Praha 2 

info@wontanara.cz 
+420 604 983 875
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