100% går fram.

Vi har haft ett uppehåll i utskicket av vårt nyhetsbrev men
nu gör vi en omstart. Två gånger om året kommer du som
är månadsgivare eller har anmält intresse på vår hemsida få
nyhetsbrevet i din e-post.
Även om nyhetsbreven tagit en paus har vi på Vaggan jobbat
på för att skapa ett bättre liv för funktionshindrade och skadade
barn i Lettland och Litauen. Och mycket har hänt!
KAUNAS ÄR NATIONELLT CENTER FÖR HABILITERING OCH
REHABILITERING
Det barnhem Vaggan en gång började stödja i Kaunas, Litauen är
idag Nationellt center för habilitering och rehabilitering för barn. En
fantastik utveckling! Under 2017 kommer man att satsa extra mycket
på utbildning i Kaunas. Utbildning för föräldrar, personal och även
studenter.
HJÄLPMEDELSCENTRALEN FYLLER TRE ÅR
I Riga har hjälpmedelscentralen utvecklats på ett mycket positivt sätt.
Totalt har ca 4 000 hjälpmedel delats ut till framför allt barn, men även
vuxna. I maj firar hjälpmedelscentralen tre år!
Efter mycket jobb och envishet är Välfärdsministeriet i Lettland nu
intresserade av ett samarbete oss emellan. Det har varit mycket trögt
men nu är de äntligen positiva till att vi ska bistå med hjälpmedel.
Detaljerna kommer att stå klara under våren. I första hand vill vi täcka
behovet av hjälpmedel till barn, det vill säga personer upp till 18 år.
Har vi sedan möjlighet att hjälpa äldre människor gör vi gärna det.
EN PALL KOMMER LASTAT MED…
Ett ständigt behov finns när det gäller pedagogiska leksaker! Tack
vare företaget BrickAid i Nynäshamn har Vaggan kunnat skicka
över en hel pall med Lego både till Lettland och Litauen! Lego är ett
utmärkt verktyg som uppmanar barnen att skapa själva.
BARNENS KONST BETALAR AKTIVITETSPARK
I mars kommer vi på Vaggan, tillsammans med en av våra
huvudsponsorer, anordna en försäljning av tavlor som målats av
barn och ungdomar på barnhemmet Baldone. Baldone är ett av
de fyra barnhem som Vaggan jobbar med i Lettland. Det är en stor
institution för barn från ca åtta år, alla med olika fysiska eller psykiska
funktionshinder på olika nivåer. Hit kommer föräldralösa barn och barn
vars föräldrar inte klarat av ta hand om sina ofta frustrerade tonåringar
med funktionshinder. Målningarna som är till försäljning är fantastiska
och skulle lika gärna kunnat ha målats av etablerade konstnärer.
Pengarna som inbringas går till den nya aktivitetspark som ska
byggas åt barnen och ungdomarna på Baldone. Tänk vilken stolthet
de kommer att känna när de får reda på att deras konst hjälpt till att
finansiera parken!
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Träffgatan 4
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info@vaggan.se
Om du vill skänka pengar till Vaggan kan du Swisha till 1239020009.
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