EGYSZER FIZET – KÉTSZER AD!
1. Szeretteinek egyedi készítésű, préselt
falevélre festett karácsonyi lapot
2. Indiai gyerekeknek élelmet, ruhát és
tanulási lehetőséget.
India Gujarat államában már több mint 50 éve működik a
jezsuita Cedric Prakash által kezdeményezett iskola- és
kollégium-hálózat, ahol nagyon szegény családok gyerekeit
tanítják (lányokat is!). Ők másként nem tanulhatnának.
Igyekeznek maguk is hozzájárulni a taníttatásuk
költségeihez, ezért készítenek levél-képeket.
2019-ben Fernando Franco SJ atya Magyarországra
látogatott és vele egyeztetve 3 olyan kollégiumot
támogatunk, ahová csak „adivasi” (bennszülött törzsi)
gyerekek járnak.

Adakozási = „vásárlási” lehetőségek:
a) személyes kapcsolatokon
keresztül vagy e-mailben
(bschanda@gmail.com) juttassa
el a „rendelést”;
b) az adománycserét személyesen
egyeztetjük (pl. budapesti
találkozó, ismerősök által kézből
kézbe, csak végszükségben
posta, mert a képek
sérülékenyek!)

2020-ban őket is sújtja a Covid-19 járvány: az iskolák zárva
vannak, a szerzetesek élelmiszer-csomagokat hordanak szét
a távoli falvakban lakó családoknak.
A gyerekek által festett képek jellemzői:
-

préselt falevélre készülnek minta alapján: a motívum
adott, de mégis mindegyik egyedi
fekete háttérre vannak felragasztva, és fehér
selyempapír védi
a nagyobb képek fekete háttér-papírmérete: 23 x 16 cm,
a kisebb képeké: 14,5 x 10,5 cm
a képek tartósak: keretezve sok évig gyönyörűek
korlátozott számban kerültek hozzánk,
„adománygyűjtő termékeik” kifejezik azt, hogy nem csak
„halat” (adományt) kérnek, hanem ők is hozzájárulnak a
költségeik előteremtéséhez

Noha a képek keresztény iskolában készülnek, témájuk
között pl. tájképek is szerepelnek, így nem vallásosak
számára is kedves ajándék lehet (pl. tanároknak év végére).
A képekért minimum-adományt kérünk: a nagyobb képek
esetében ez 1800 Ft, a kicsiknél 1200 Ft.
„Túlfizetést” is hálás szívvel fogadunk és továbbítunk.
A teljes bevétel és összes adomány Indiába kerül – kezelési
költséget sem számítunk!

Nagyobb támogatást készséggel
továbbít – az év bármely szakában –
a Harmadik Világ Alapítvány.
Adószám: 19675527-1-42
Bankszámlaszám:
10200902 - 32710423
Az átutalásra írja rá: „Indiába”.

2018-ban mintegy 2,2 M
forintot,
2019-ben 2,9 M forintot
utalhattunk át jólelkű
adományozóknak
köszönhetően.
2021-ben is szeretnénk
adományt eljuttatni: ehhez
járulhat hozzá most.

1. Piros fátylas Madonna
(nagy)
2. Piros fátylas Madonna
(kicsi) – utolsó darabok!

3. Kék fátylas Madonna (nagy)
4. Kék fátylas Madonna (kicsi)

5. Kék-piros Madonna (nagy)
6. Kék-piros Madonna (kicsi)

7. Szent Család a kunyhó előtt
(nagy) – utolsó darabok!

10. 1 csónak, 2 ház, 3 pálma
(kicsi) – utolsó darabok!

8. Szent Család csillaggal
(nagy)
9. Szent Család csillaggal
(kicsi)

11. Csónak, pálmák, holdfény
(nagy) – utolsó darabok!

