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Kéz a Kézben Toleranciatábor 2020.
Együtt táboroztak halmozottan sérült és ép gyermekek öt napon át kéz a kézben. Ebben az évben
is meghirdettük a táborunkat. Nagy várakozások mellett kezdtük el szervezni. Ám…
COVID:
Márciusban jött a szomorú hír, hogy a COVID vírus miatt elmaradnak a táborok, bezárnak az iskolák,
elmarad minden rendezvény. Nem tehettünk mást, vártuk a rendeleteket. A szigorítások oldását.
Fény:
Június végén enyhülni látszott a szigorítás. Újra reménykedtünk és meghirdettük augusztusra a
tábort, amit a vírus miatt csak napközis táborként lehetett tervezni. A helyszín, mint mindig a szegedi
Partfürdő -Kemping.
A tábor gyermekei makói, hódmezővásárhelyi és szegedi iskolák résztvevői lettek volna. Köztük lett
volna fogyatékossággal élő épp úgy, mint egészséges gyerek.
Meghirdettük az adjuk össze.hu oldalon a kampányt. Időközben láttuk, hogy a helyszínünk nem
készült el időben, nem tudtuk biztosítani a teljes fertőtlenítést és a biztonságos közlekedést. Ezért
a kuratórium úgy döntött, hogy nem rendezi meg 2020-ban a tábort.

Adjukössze.hu kampány
A kampányunk ebben az évben sikertelen lett. Ám akik támogattak ők megerősítették az alapítványt,
hogy a 2021. évi táborra felhasználhatjuk a támogatott összeget.
Köszönjük minden támogatónknak!
https://adjukossze.hu/kampany/serult-vagyok-de-taborozni-akarok-1991

Összegzés:
Bízunk abban, hogy a COVID vírus nem gátolja meg a 2021. évi táborunkat. Mi készülünk rá.
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„ÚJ VILÁG” Alapítvány elérhetőségei:
Székhely:

6900 Makó
Szerecsen u. 15/a.
Telephely: 6724 Szeged
Bakay u. 50.
Gyűjtési központ: 6800 Hódmezővásárhely
Deák F. u. 19.
Levelezési cím: 6800, Hódmezővásárhely
Zrinyi u. 9.
Mobil:
+36-70-203-2962
Számlaszám: OTP Bank 11735067-20058373
Adószám: 18215807-1-06
központi mail: ujvilagalapitvany@gmail.com
elnöki mail: elnok@ujvilagalapitvany.hu
honlap cím: www.ujvilagalapitvany.hu
közösségi háló cím: www.facebook.com/ujvilagert
(minden képet megtalálhatnak a közösségi oldalunkon és/vagy a honlapunkon.)

Hódmezővásárhely, 2020.szeptember 09.
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