
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA SZKOŁY DLA POKOJU W ROKU 2021

Część pierwsza 

W roku 2021, realizując swoje cele statutowe, stowarzyszenie Szkoły dla
Pokoju pozyskiwało  wsparcie  dla  edukacji,  pomoc  humanitarną  oraz
środki  na  nie.  Pozyskiwane  dary  przechowujemy  dzięki  życzliwości
warszawskiej Szkoły Jogi Foksal oraz życzliwości wolontariuszy. 

Działając  w  kraju  i  za  granicą  reagujemy  na  konkretne  potrzeby
konkretnych  ludzi.  Staramy  się  pozyskać  to,  co  jest  potrzebne  i
przekazać to potrzebującym. 

Wolontariusze  stowarzyszenia  Szkoły  dla  Pokoju chętnie  służą
informacjami o sytuacji  w Jemenie, Afganistanie,  o problemach głodu,
ubóstwa, wykluczenia, uchodźctwa.

Na naszej stronie internetowej  www.szkolydlapokoju.pl oraz w mediach
społecznościowych  systematycznie  zamieszczamy  teksty  o  trudnym
dostępie  do  edukacji  oraz  szeroko  rozumianych  prawach  człowieka.
Konsekwentnie  pokazujemy,  że  nasze  życie  jest  bardzo  wygodne  i
dostanie,  więc  możemy  i  powinniśmy  pomagać  innym.  Apelujemy  o
niemarnowanie żywności, udostępniamy informacje o jadłodzielniach.

Kolejny rok staramy się dotrzeć do mediów z informacjami o sytuacji w
Jemenie, Afganistanie, obozie jemeńskich uchodźców Markazi w Dżibuti.
W roku 2021 dotarliśmy m.in. do Plus Minus, Angory, Radia Wnet, Radia
TOK FM, Polsat News, Radia 357.

Prowizje za przelewy zagraniczne (do Jemenu 105 PLN) oraz wszelkie
opłaty  pocztowe  (gdy  wysyłamy  podziękowania  darczyńcom)  nie
obciążają rachunku stowarzyszenia – za to płacimy sami. 

http://www.szkolydlapokoju.pl/


Część druga

Działania Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju w roku 2021 

Styczeń 2021

1 stycznia 2021 

Tekst  o  Jemenie  pióra  Jerzego Haszczyńskiego  ‘Jemen – najbardziej
dotknięty  nieszczęściami  kraj  świata’  na  łamach  www.rp.pl –  jest
wzmianka także o nas i naszej pomocy. 

5 stycznia 2021 

Przekazaliśmy 100 USD naszej partnerskiej organizacji  Food4Humanity
na wsparcie osieroconego dziecka w Taiz. Matki (w dziewiątym miesiącu
ciąży)  nie  udało  się  uratować.  Dziecko  przyszło  na  świat  w  wyniku
cesarskiego cięcia. Celem snajperów Huthi w Taiz równie dobrze może
być kobieta w zaawansowanej ciąży jak i dziecko taszczące pojemnik z
wodą. 

11 stycznia 2021

Przekazaliśmy 1800 EUR (8459, 64 PLN) naszej partnerskiej organizacji
Mona Relief na kolejną partię koszy (zestawów żywności). Każdy kosz
pozwala – statystycznie – ośmiu osobom przeżyć miesiąc. Prowizję (105
PLN) za przelew zagraniczny,  jak zwykle,  zapłaciliśmy sami, żeby nie
obciążać rachunku Stowarzyszenia. 

13 stycznia 2021

Jemen  pozostaje  największą  katastrofą  humanitarną  współczesnego
świata i jest to wojna coraz bardziej zapomniana. Nie tylko pomagamy w
Jemenie; staramy się również jak najszerzej mówić i pisać o Jemenie,
udostępniać informacje w mediach społecznościowych. Udostępniliśmy
link  do dłuższej  wypowiedzi  pani  doktor  Elisabeth  Kendall  (Pembroke
College, Uniwersytet w Oksfordzie) oraz do bieżącego komentarza dla
France24. 

http://www.rp.pl/


Luty 2021

3 & 5 lutego 2021

Relacja  z  Taiz  –  nasze  wsparcie  dla  osieroconego  dziecka  z  Taiz,
którego matka zginęła  23 września  2020,  a  ono przyszło  na świat  w
wyniku cesarskiego cięcia w tym samym dniu. Za przekazane przez nas
w styczniu 100 USD ciocia chłopca kupiła lekarstwa, mleko i pieluchy. 

16 lutego 2021 

Pięćdziesiąt  rodzin na obrzeżach Sany (rejon Dhabi)  otrzymało nasze
kosze  żywności.  Wśród  rodzin  także  przedstawiciele  społeczności
muhamaszin, czyli zmarginalizowanych. Mówią tym samym językiem co
pozostali mieszkańcy Jemenu, wyznają tę samą religię, ale mają nieco
ciemniejszy odcień skóry. Marginalizowani i prześladowani przez swoich
rodaków. Dbamy o to,  żeby podczas naszych dystrybucji  dla nich też
było wsparcie.  Dla nich nie ma miejsca w obozach dla wewnętrznych
uchodźców – jest im jeszcze trudniej niż pozostałym Jemeńczykom. 

17 lutego 2021 

Kolejna  porcja  zdjęć  z  wczorajszej  dystrybucji  koszy  żywności  na
obrzeżach Sany. 

23 lutego 2021

Przekazaliśmy  100  USD  (375  PLN)  naszej  partnerskiej  organizacji
Food4Humanity na wsparcie osieroconego dziecka w Taiz. Dzieckiem i
jego  małym  braciszkiem  opiekuje  się  ciocia,  która  mieszka  w  domu
dziadka. Matka (w dziewiątym miesiącu ciąży) zginęła od kul snajperów
Huthi, ojca nie ma. To jemeńska rodzina AD 2021 w pigułce. Dziecko
otrzymało  imię  Dżihad.  Dżihad  w  najszerszym  sensie  oznacza  usilne
staranie. Tak wielka musiała być wola życia w maleństwie, że przeżyło w
sytuacji zupełnie bez szans. Stąd wybór imienia. 

Marzec 2021 

2 marca 2021



Przekazaliśmy naszej  partnerskiej  organizacji  Mona Relief 3600  EUR
(16 881,48  PLN)  na  kolejną  partię  koszy  żywności.  Za  przelew,  jak
zawsze,  sami  zapłaciliśmy  105  PLN  –  żeby  nie  obciążać  rachunku
Stowarzyszenia. 

Udostępniliśmy link do tekstu o Jemenie: Jemen – przeżyć kolejny dzień
i nakarmić dzieci (Plus Minus). 

6 marca 2021 

Kolejna foto relacja z naszej dystrybucji żywności. Pokazujemy zdjęcia
społeczności  muhamaszin,  czyli  jemeńskich  zmarginalizowanych.
Pokazujemy  warunki,  w  jakich  żyją  –  dla  większości  z  nas  zupełnie
niewyobrażalne.  Prawie  zawsze bez wody i  prądu.  Głębokie  i  bardzo
krzywdzące  uprzedzenie  znalazło  swój  wyraz  w  miejscowym
powiedzeniu: ‘Jeśli naczynia dotknie pies lub Żyd, można je umyć. Jeśli
dotknie muhamaszin, trzeba je rozbić.’

8 marca 2021

Nasz przekaz 3600 EUR dotarł do Sany – czekamy na zezwolenie na
dystrybucję. Bez zezwolenia, wydawanego przez rebeliantów Huthi, nie
ma szans na bezpieczną dystrybucję. 

Otrzymaliśmy  również  zdjęcia  kolejnych  zakupów  dla  osieroconego
dziecka w Taiz, które wspieramy kwotą 100 USD co miesiąc. 

22 marca 2021

Dziękujemy  Radiu  357 za  antenowy  czas  dla  Jemenu  17  marca.
Dziękujemy przede wszystkim za antenowy czas dla Lozy,  jemeńskiej
uchodźczyni  w obozie Markazi w Dżibuti.  Loza jest w obozie od 2015
roku. W jednym z pierwszych bombardowań Sany zginął jej ojciec. Matka
zabrała  czwórkę  dzieci  i  wyruszyła  na  południe  w  poszukiwaniu
bezpieczeństwa. W Markazi na swój sposób jest bezpiecznie – jeśli nie
liczyć węży, skorpionów, hien, etc.), ale to zero perspektyw dla młodej
osoby, która bardzo chce się uczyć. Dziękujemy Słuchaczom Radia 357
za wsparcie dla Jemenu. Lozę wspieramy – od czasu do czasu – sami.
Tego  nie  dałoby  się  rozliczyć  jako  pomoc  udzielaną  przez
Stowarzyszenie. 



23 marca 2021 

Nasz  podopieczny  Dżihad  z  Taiz  skończył   sześć  miesięcy  –
otrzymaliśmy  kolejne  zdjęcia.  Otrzymuje  co  miesiąc  100  USD.
Nieformalnie  wspieramy  Lozę,  jemeńską  uchodźczynię  w  obozie
Markazi.  Dwuletni  synek  Lozy  jest  w  szpitalu  w  Dżibuti  –  gdyby  nie
pieniądze  z Polski,  nie otrzymałby tlenu. To zrzutka prywatna (= bez
angażowania  pieniędzy  Stowarzyszenia)  –  wielkie  podziękowania  dla
pani redaktor Olgi Mickiewicz z Radia 357. 

26 marca 2021 

Wojna w Jemenie weszła w siódmy rok – w nocy z 25 na 26 marca 2015
rozpoczęły się saudyjskie bombardowania Sany. Przypominamy, gdzie i
kiedy tylko możemy, o zapomnianej wojnie. 

30 marca 2021 

Przekazaliśmy 100 USD (397, 20 PLN) naszej partnerskiej organizacji
Food4Humanity na wsparcie osieroconego dziecka w Taiz. 

Kwiecień 2021

3 & 7 kwietnia 2021 

Przedwcześnie urodzona dziewczynka Hanan na ulicy w Sanie – matka
jest uchodźczynią z Hudajdy, żebrze pod jednym z meczetów. Nie tylko
opisujemy  takie  historie,  ale  szukamy  ratunku  poprzez  media
społecznościowe. Dziewczynka trafiła do szpitala. Lekarz i pielęgniarka
zaapelowali  o  wsparcie  na  inkubator.  Szeroko  udostępniliśmy  apel,
oznaczyliśmy  osoby  i  organizacje  na  miejscu,  które  mogły  pomóc.
Znaleźli  się  darczyńcy  na  miejscu.  Obrażenia,  zwłaszcza  główki
(uderzyła o beton w chwili porodu), okazały się znacznie poważniejsze i
dziewczynka zmarła.

13 kwietnia 2021

Wiadomości prosto z Taiz – zdrowe, zadbane dziecko. To dzięki kwocie
100  USD  przesyłanej  przez  nas  co  miesiąc.  Nadal  czekamy  na
zezwolenie na dystrybucję koszy żywności w Sanie. Nieformalnie (bez
udziału  pieniędzy  Stowarzyszenia)  wspieramy  Lozę,  jemeńską



uchodźczynię w Dżibuti. Synek Lozy, który jest w szpitalu, dostaje tlen
tylko dzięki wsparciu z Polski.

22 – 23 kwietnia 2021

Dystrybucja koszy żywności  w Sanie. Sto rodzin otrzymało mąkę, ryż,
cukier, olej, czerwoną soczewicę  i wyjątkowo – na Ramadan – po trzy
kilogramy daktyli. 

27 kwietnia 2021

Przekazaliśmy  100  USD  naszym  partnerom  z  Food4Humanity na
wsparcie  osieroconego  dziecka  w  Taiz.  Przekazaliśmy  również  3600
EUR (17166,48 PLN) naszym partnerom z MonaRelief. 

Maj 2021

13 maja 2021

Dystrybucja naszych koszy żywności  w Sanie dla stu rodzin, czyli  dla
ponad  ośmiuset  osób.  Każdy  kosz  pozwala  obdarowanym  przeżyć
miesiąc bez głodu. Kolejna porcja zdjęć z Taiz – dzięki pieniądzom z
Polski osierocony Dżihad rośnie zdrowo. 

23 maja 2021

Dżihad,  osierocone  dziecko  z  Taiz,  kończy  właśnie  osiem  miesięcy.
Przekazaliśmy naszej partnerskiej organizacji  Food4Humanity 100 USD
(371,65 PLN) na dalsze wsparcie dziecka. Przekazaliśmy również 1800
EUR (16825, 65 PLN) naszym partnerom z  MonaRelief na kolejne sto
koszy żywności. Prowizja za przelew zagraniczny wynosi 105 PLN – to
nigdy  nie  obciąża  konta  Stowarzyszenia;  tak  samo  jak  prowizja  za
przekaz Western Union. 

31 maja 2021

Ramzi (jemeński uchodźca w obozie Markazi w Dżibuti) już po operacji –
serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zrzucili się na zabieg. To nasza
prywatna zbiórka, która nie obciążyła konta Stowarzyszenia – bo tego
nie dałoby się rozliczyć. 



Czerwiec 2021

1 czerwca 2021

Przekazaliśmy 100 USD naszym partnerom z Food4Humanity w Taiz w
Jemenie na wsparcie osieroconego dziecka, które wspieramy od kilku
miesięcy.

2 czerwca 2021

Kryzys  w Jemenie  z  perspektywy jemeńskiej  uchodźczyni  Lozy,  która
jest w obozie Markazi w Dżibuti od 2015 roku – transmisja na Facebooku
zorganizowana przez  Kompas Kryzysowy.  Ważne spotkanie dla Lozy,
ale  też  niezwykła  szansa dla  młodych  ludzi  w Polsce  porozmawiania
bezpośrednio z uchodźczynią,  która w pierwszych dnia wojny musiała
uciekać z Jemenu. 

14 czerwca 2021

Przekazaliśmy  trochę  używanej  odzieży,  butów  i  torebek  dla  kobiet
przebywających  w  noclegowni  na  Niskiej  w  Warszawie.  Cztery  torby
książek  dla  młodzieży  trafiły  na  Madalińskiego  69a  do  świetlicy
prowadzonej przez fundację D.O.M.

16 czerwca 2021

Rozmowa  o  wojnie  w  Jemenie  zorganizowana  przez  Kompas
Kryzysowy. Opowiedzieliśmy  o  życiu  w  Jemenie  i  skali  katastrofy
humanitarnej.

18 czerwca 2021 

Jemen  -  sto  rodzin  w  rejonie  Bani  Mater  otrzymało  nasze  kosze
żywności. Ponad osiemset osób ma szansę przeżyć miesiąc bez głodu. 

Lipiec 2021

2 lipca 2021

Otrzymaliśmy  podziękowanie  od  naszej  jemeńskiej  partnerskiej
organizacji  Mona  Relief.  Na  bieżąco  staramy  się  dziękować  naszym
darczyńcom.  Ze  słowami  wdzięczności  staramy  się  dotrzeć  do  jak
największej grupy naszych wspierających.



5 lipca 2021

Przekazaliśmy  3600  EUR  (16914,  60  PLN)  naszym  jemeńskim
partnerom z  Mona Relief na kolejną setkę koszy żywności. W naszych
mediach społecznościowych zaczynamy pisać o Afganistanie – bo już
wtedy było widać, co stanie się dwa miesiące później. 

16 – 17 – 25 lipca 2021

Oferujemy  pomoc  dla  Rahmy  z  Taiz,  świeżo  upieczonej  absolwentki
zarządzania. Rahma ukończyła studia z wyróżnieniem. Rahma nie ma
ramion  –  oferujemy  pomoc,  żeby  choć  trochę  ułatwić  jej  codzienne
funkcjonowanie. Rodzina Rahmy mieszka w trudno dostępnym miejscu.
Wolontariusze Food4Humanity próbują dotrzeć do rodziny. Przestajemy
wspierać osierocone dziecko w Taiz – upomniała się o chłopca rodzina z
Etiopii.  Najpewniej  tam pozostanie.  Jeśli  wróci  do  Jemenu,  będziemy
wspierać  dalej.  Pokazujemy  również,  jak  naprawdę  wygląda  wojna  w
różnych miejscach w Jemenie. 

29 lipca 2021

Rebelianci  Huthi  w  Jemenie  rekrutują  dzieci.  Po  miesięcznym  praniu
mózgu  wysyłają  je  na  front.  Pozdrawiają  swoich  przywódców
faszystowskimi  gestami.  Przekonani  o  swojej  wyższości  uważają,  że
muszą zmieniać świat zgodnie ze swoją wizją. Zamknęli romanistykę w
Sanie  (kara  za  karykatury  Proroka  we  francuskim  piśmie).  Zakazali
kobietom śpiewać i  tańczyć.  Zniszczyli  kilka sklepów z bielizną. Teraz
zdemolowali  popularną  restaurację  w  Sanie.  Powód?  Restauracja
nazywała  się  Tęcza.  Pokazujemy  to  wszystko  na  naszej  stronie  i  w
mediach społecznościowych. 

Sierpień 2021

13 sierpnia 2021

Afganistan – piszemy o tym, co dopiero za dwa dni się wydarzy i jak to
zmieni kraj. Dla nas to nie jest niespodzianka. Było jasne, gdy ogłoszono
decyzję  o  wycofaniu  zachodnich  wojsk  z  Afganistanu.  Pokazujemy
Afganistan,  którego za dwa dni  już  nie  będzie –  gdy talibowie  zajmą
Kabul. Nie będzie edukacji dla dziewcząt. Nie będzie książek, muzyki –
będzie powtórka z TB 1.0, czyli lat 1996 2001. Już teraz trzeba oddawać



dziewczynki  (powyżej  ósmego  roku  życia)  oraz  wdowy  (poniżej
czterdziestego roku życia) jako kolejne żony talibów. 

14 sierpnia 2021 

Zbieramy na plecaczki  z  wyposażeniem dla stu jemeńskich uczennic.
Każdy  plecaczek  to  10  EUR.  Trafią  do  szkół,  w  których  uczą  się
wewnętrzni  uchodźcy  –  także  przedstawiciele  najbardziej
prześladowanej społeczności muhamaszin, czyli marginalizowanych. 

Czekamy na dystrybucję koszy żywności w Sanie. 

Dziś  2333 dzień  wojny  w Jemenie,  która  za chwilę  –  poprzez  to,  co
dzieje się w Afganistanie – będzie jeszcze bardziej zapomniana. 

17 sierpnia 2021

Przekazaliśmy  1000 EUR (4749, 59 PLN) naszym partnerom z  Mona
Relief na sto plecaczków z wyposażeniem dla stu jemeńskich uczennic. 

19 sierpnia 2021

Świętno Narodowe Afganistanu – inne niż wszystkie. Przypominamy o
Afganistanie.  Przypominamy  o  Jemenie.  Oba  kraje  w  rękach
mizoginistycznych  fanatyków.  Dwie  największe  katastrofy
współczesnego świata. 

22 – 23 sierpnia 2021

Dystrybucja naszych koszy żywności dla stu rodzin w Sanie. Ponad 800
osób  ma  szansę  przeżyć  miesiąc  bez  głodu.  Na  zezwolenie  na
dystrybucję  czekaliśmy  rekordowo  długo.  Jemen  to  wojna,  w  której
żywność,  albo  raczej  brak  dostępu  do  niej,  też  jest  potężną  bronią,
wykorzystywaną przez Huthich. Czekamy na dystrybucję plecaczków –
tornistrów dla jemeńskich uczennic. 

29 sierpnia 2021

Udostępniamy  link  do  darmowego  mini  słownika  paszto  –  polskiego.
Może przydać się zaangażowanym w pomoc Afgańczykom w Polsce. 



31 sierpnia 2021

Szykujemy  się  do  pomocy  Afgańczykom  ewakuowanym  do  Polski.
Apelujemy o zbieranie środków czystości oraz odzieży w dobrym stanie. 

Wrzesień 2021

2 – 4 – 5 – 8 września 2021

Przyłączamy się do zbiórki dla Afganek zorganizowanej przez Wydział
Pedagogiczny  UW.  Udostępniamy  listę  potrzeb  (dla  kobiet  i  dzieci).
Rozpoczynamy zbiórkę w Szkole Jogi Foksal. 

8 września 2021

Dystrybucja  plecaczków –  tornistrów dla  stu  jemeńskich  uczennic  na
obrzeżach  Sany.  Wśród  obdarowanych  także  wiele  przedstawicielek
społeczności  muhamaszin,  czyli  zmarginalizowanych  –  najbardziej
prześladowanej  mniejszości  w Jemenie.  Więcej  zdjęć z dystrybucji  11
września. 

9 września 2021

W Kabulu najwcześniej  zaczęły protestować kobiety – bo to ich życie
zmieniło  się  o  180  stopni  po  15  sierpnia.  Teraz  coraz  więcej  osób
wychodzi na ulice. Czym mniejsza demonstracja, tym większa odwaga
protestujących. Trwa opór w Dolinie Pandższiru – tak jak ćwierć wieku
temu. Dwadzieścia lat temu zginął Ahmad Szah Masud, Lew Pandższiru,
bohater narodowy Afganistanu. Na maleńkim skrawku kraju wolnym od
talibów budował szkoły. Zmuszał miejscową ludność do współpracy – tak
to  trzeba nazwać.  Magia  małych  liczb zainspirowała  nas,  aby zacząć
działać. 

22 września 2021 

Rozpoczynamy  zbiórkę  przyborów  szkolnych  dla  afgańskich  dzieci  w
ośrodkach  w  Grudziądzu  i  Łukowie.  W  Grudziądzu  czterdziestka
młodych Afgańczyków rozpoczęła naukę polskiego. Zbiórkę prowadzimy
w Szkole Jogi Foksal.



28 września 2021

Przekazaliśmy  3600  EUR  (17221,  68  PLN)  naszej  partnerskiej
organizacji  Mona Relief na kolejnych sto koszy żywności. Trwa zbiórka
materiałów piśmiennych dla afgańskich dzieci w Polsce.

Październik 2021

2 października 2021

Przybory szkolne z naszej zbiórki trafiły do afgańskich dzieci w ośrodku
w Łukowie.

14 – 16 października 2021

Czternastego października dystrybucja naszych koszy żywności dla stu
rodzin na obrzeżach Sany. Szesnastego października – kolejna porcja
zdjęć. Ponad osiemset osób ma szansę przeżyć miesiąc bez głodu. 

16 października 2021

Udostępniamy materiały z Jemenu i Afganistanu pokazujące werbunek
dzieci. Pokazujemy pranie mózgu, przed którym jest tylko jedna broń –
edukacja. 

21 października 2021

Otrzymaliśmy  pudło  kurtek  od  Wellensteyn  Institute.  Trafią  do  dwóch
afgańskich rodzin w Warszawie. 

30 października 2021

Ali  urodził  się  22 października w ośrodku w Łukowie.  W Szkole  Jogi
Foksal zbieramy wszystko, co jest potrzebne dla niemowlęcia i rodziny
(rodzice i dwójka rodzeństwa). Duży odzew na naszą zbiórkę – trochę
rzeczy  trafiło  do  jednej  afgańskiej  rodziny,  która  odwiedziła  nas  na
Foksal.

31 października 2021

Przekazaliśmy  sprawny  laptop  Afgańczykowi,  który  jest  z  żoną  w
Warszawie  od  sierpnia.  Rodzina  otrzymała  również  dużą  partię
kosmetyków, naczyń i sprzętów kuchennych, także trochę odzieży.  To
wszystko zebraliśmy w Szkole Jogi Foksal. 



Listopad 2021

1 – 2 listopada 2021

Ostatni dzień zbiórki dla afgańskiego noworodka Alego i transport darów
do  ośrodka  w  Łukowie.  Otrzymaliśmy  znacznie  więcej  rzeczy  niż
potrzeba  dla  jednego  dziecka.  W  ośrodku  jest  więcej  dzieci  –
zostawiliśmy wszystko  w rękach rodziców Alego,  żeby podzielili  się  z
innymi afgańskimi rodzinami. 

4 – 10 – 13 listopada 2021

Nadal napływają  do Szkoły Jogi  Foksal  dary dla Afgańczyków.  Także
kilka  używanych  laptopów  dla  uczących  się  dzieci.  13  listopada
przekazaliśmy dary kolejnym afgańskim rodzinom. 

16 listopada 2021

Nadal przyjmujemy kolejne dary dla Afgańczyków – wszystko na bieżąco
trafia do kolejnych rodzin. Szukamy mebli i wyposażenia mieszkania dla
jednej afgańskiej rodziny w Warszawie.

25 listopada 2021

Przekazaliśmy naszym jemeńskim partnerom z  Mona Relief 3600 EUR
(17518,32 PLN) na kolejne sto koszy,  czyli  wsparcie żywnościowe dla
stu rodzin.

Grudzień 2021

2 grudnia 2021

Dwa  używane  laptopy  trafiły  do  kolejnych  dwóch  afgańskich  rodzin.
Zbieramy wyposażenie mieszkania, akcesoria kuchenne oraz odzież dla
kolejnych afgańskich rodzin.

4 grudnia 2021

Trwa  zbiórka  wyposażenia  mieszkania,  sprzętów  kuchennych  dla
Afgańczyków. Otrzymaliśmy kolejny używany laptop.



8 grudnia 2021

Otrzymaliśmy  kolejny  laptop  –  trafi  do  siedmioosobowej  afgańskiej
rodziny z jednym dzieckiem niepełnosprawnym. 

16 grudnia 2021

Dystrybucja naszych koszy żywności na obrzeżach Sany- tym razem w
bardzo trudnych warunkach. 

23 grudnia 2021

Otrzymaliśmy podziękowania od naszych jemeńskich partnerów z Mona
Relief. Nie  tylko  dla  nas,  także  dla  niektórych  naszych  darczyńców.
Wszystko na bieżąco przekazujemy. 

28 grudnia 2021

Szukamy wózka dla kilkumiesięcznego afgańskiego dziecka.

30 grudnia 2021

Afgańska rodzina w Warszawie otrzymała wózek plus kilka toreb pieluch,
ubranek i akcesoriów dla dziecka.

31 grudnia 2021

Kolejny laptop trafił do afgańskiej rodziny w Warszawie – przedtem byli w
jednym  z  ośrodków.  Teraz  uczą  się  polskiego  –  pomaga  im
wolontariuszka.


