Disiscriviti

Vedi su Web

Călduroase salutări tuturor asociaţilor şi simpatizanţilor. Oricând doriţi vă
puteţi dezactiva (vezi mai sus). Să te preocupe copiii, în oricare parte a
lumii, înseamnă să te preocupe şi al nostru viitor.
Înseamnă şi prevenirea situaţiilor de lipsuri în loc de a se limita la auto
compătimire. Vă prezentăm newsletter. Aceste news va fi trimis spre lectură
celor aproximativ 1.000 de prieteni.
Pentru cei care încă nu ne cunosc bine:
www.ilgiocattolo.org
Facebook

Activități desfașurate și proiecte

Terminat acoperișul noului sediu din Anina, destinat proiectului (inspirat de Don
Bosco): Centru de zi.
Două camere mari sunt active de ceva timp pentru activități, desigur
întotdeauna în conformitate cu reglementările anti-covid-19.
Toți copiii de care ne ocupăm sunt nevoiași. Este bine că am reușit să găsim
o modalitate de a ii atrage iar mulți dintre ei vin într-o manieră destul de
constantă (să le ținem pumnii). Le oferim o gustare. Unii din ei dacă nu ar veni
la noi, ar fi pe stradă fara un ghida si fara un minim de cultura. Este usor
de înțeles viitorul lor daca cineva nu reușește să le dea o directie diferită
a vieții.
De aceea ne mulțumim de mici lucruri si progrese milimetrice. Într-adevăr aici
conteaza ‘’mai bine decât nimic’’, chiar dacă nu mereu este ceva încurajator.
Am învățat să ne facem griji cu privire la semănat, așteptând ca racolta să vină
in viitor.

Activități de instruire cu Crucea Roșie de Reșița

Mulțumesc unui prieten drag
Mulțumită unui drag prieten italian
care locuiește la Timișoara, suntem
acum echipați cu un ecran mare cu
care să proiectăm filme educative.
Acesta este și un mod de educare
și instruire.

Sprijin pentru familii
Sprijinul pentru alimente și produs de
curățenie a continuat pentru familiile
cele mai afectate de oprirea muncii din
cauza covid-19.
Mai ales lapte și biscuiți pentru
copii, dar și alimente pentru
bătrâni.

Toamnă minunată.
Peisaj cu adevărat spectaculos, cu
natură, care se bucură de colorat.
Scurt vido al toamnei Aninei ..

Raport activitate an 2020
Un scurt rezumat în format video
animat
Report..

Crăciun fericit și sărbători
fericite!
Copiii noștri au scris pentru voi toți:
<< Vă dorim sincer sărbători fericite
de magie și multă sănătate
Craciun Fericit!
La multi ani! >>
Aici biletul...

Tastă pentru donaţii cu PayPal
Instrucţiuni pentru alte tipuri de donaţii

UN GÂND CARE NE ÎNDRUMĂ:
"Ceea ce noi facem este doar o picătură într-un ocean, dar dacă n-am
face-o oceanul ar avea o picătură mai puțin".
Sfanta Tereza din Calcuta.
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