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Kan du inte se detta meddelande? Visa i en webbläsare

Din Gåva till barnens
fest redan nu!!
 

Vi litar på att du är med i år också
och ger en extra gåva till "julklappen"

Pg 90 00 03-5
Bg 900-0035
Swish 9000035

Kolla oss på Facebook

mailto:Herrljungano-reply@test.wixshoutout.com
mailto:Herrljungano-reply@test.wixshoutout.com
mailto:n.benini@icloud.com
https://www.allresor.se/so/98MS2ACSi?cid=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://www.allresor.se/so/98MS2ACSi?cid=00000000-0000-0000-0000-000000000000&region=
https://www.allresor.se/so/98MS2ACSi?cid=00000000-0000-0000-0000-000000000000&region=6cb148c6-bccf-4180-99e4-8c6f9497320e
https://www.allresor.se/so/98MS2ACSi?cid=00000000-0000-0000-0000-000000000000&region=5a64d8f0-67f0-48a8-b6cd-448c63c7b263
https://www.allresor.se/so/98MS2ACSi/click?w=LS0tDQo5Yzc2YTBiZi0yM2M4LTQ1ZjQtZjMzZi1mNmFmNzU1Nzk4ZTINCmh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9pbnNhbWxpbmd6YW1iaWFzYmFybi56YW1iaWFzYmFybi8NCi0tLQ
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Nello Benini




Barnens fest i
November - se mer
Tackar för all hjälp ni gett och ger.
 24 oktober reser vi igen. Denna gång är vi
åtta personer,
Vi är i full gång med förberedelser men vi
behöver er hjälp

30 okt. blir "Julfesten" med alla barn,
föräldrar, vårdnadshavare och personal.

Planerad julklapp för  200 kr/barn
1.Ryggsäck & Keps, petflaska
2.Tandborte och tandkräm
3.Färgkritor, hopprep och ritblock

Många av er har  skickat
extrahjälpen men vi vill

påminna er alla igen.

Mer på Facebook

Elsie & Lars Gunnar tackar!
 
Belöningen för alla faddrar och vi, som  arbetar med
kontakten mellan er och skolan, är de vackra
leenden och alla glada barn vi möter varje gång vi
besöker Kanyenda Mission Center.
 
Barnen får möjlighet till en tryggare framtid, kunna

Bilden ovan är från februari 2011
Första vatten tornet byggdes och en tank

på 2000 liter placerades med stolthet. 
Då servades 2 hus med vatten till lika

många lärarhushåll ,
Idag har vi 8 lärare och lika
lägenheter/hus.

Vi behöver en tank på 5000 liter
idag och en reparation av
vattentornet.
Ca 20 tusen är vår behov, som vi
tror och hoppas på skall komma
in innan året är slut.

Filmer från Kanyenda
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Barnen får möjlighet till en tryggare framtid, kunna
hjälpa de vuxna i byarna, som inte kan läsa eller
skriva.
Lära sig engelska och bli tvåspråkiga.
För att kunna gå vidare till Sec School (grade 8-
12).måste de kunna engelska. 
Zambiska skolministeriet har en test för alla i
grade 7, som de just nu håller på att förbereda.
Slutet av november är testarna för att kunna gå
vidare. 

Bli Fadder - kontakta oss
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