БТА-МИНФ
Дарение за обучение на ромски деца от Сливен
Франкфурт (3 януари, специално за БТА от Елена Трифонова) –
Сънародници, живеещи в Германия подкрепиха финансово
интересно образователно начинание за ромски деца от Сливен.
Германо-българското
дружество
в
Дармщадт
(федерална
провинция Хесен) преведе пари за закупуване на учебни пособия и
за закупуване на индивидуални подаръчни пакети за всяко едно от
30-те деца, включени в дневната занималня за работа с ромски
деца. Децата, на възраст между 4-15 години, са организирани от
сдружение „Самотна майка” и г-жа Надежда Иванова. В
занималнята те се запознават с исконните християнски добродетели
и с библията, учат се да четат и пишат.
ГБД-Дармщадт оказва финансова подкрепа за реализирането на на
поредица от образователно-педагогически проекти в България и
сред българската общност в Сърбия.
Председателката на дружеството в Дармщадт г-жа Надя Бюзе
заяви, че винаги са подкрепяли идеи, свързани с инвестиране в
бъдещето на децата на България. «Научихме за начинанието в
Сливен и решихме да го подкрепим, защото само от добри деца
израстват добри хора, а добрите хора правят света по-добър, заяви
тя. Никога не сме делили децата и винаги, когато можем – ще
помагаме, важното е повече хора, имащи възможност, да се
ангажират с материална и морамна подкрепа. Още повече, че
досега имаме реализирани няколко проекта с домове за деца,
лишени от родителски грижи и знаем колко трудно е за тях самите и
че тези деца се радват на всяка подадена ръка.»
Германо-българското дружество в Дармщадт преведе пари за закупуване на
учебни пособия и за закупуване на индивидуални подаръчни пакети за 30-те
деца, включени в дневната занималня за работа с ромски деца. Децата, на
възраст между 4-15 години, са организирани от сдружение „Самотна майка” и гжа Надежда Иванова. В занималнята те се запознават с исконните християнски
добродетели и с библията, учат се да четат и пишат.

ГБД-Дармщадт оказва финансова подкрепа за реализирането на поредица от
образователно-педагогически проекти в България и сред българската общност
в Сърбия.
Председателката на дружеството в Дармщадт г-жа Надя Бюзе заяви, че винаги
са подкрепяли идеи, свързани с инвестиране в бъдещето на децата на
България. «Научихме за начинанието в Сливен и решихме да го подкрепим,
защото само от добри деца израстват добри хора, а добрите хора правят света
по-добър, заяви тя. Никога не сме делили децата и винаги, когато можем – ще
помагаме, важното е повече хора, имащи възможност, да се ангажират с
материална и морална подкрепа.

_____________
ЕТ – 13.30 ч.

