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BARNENS DAG I DURBAN
På den sjätte “IBV Children’s VIP” dag var det över 2 500
barn från flera olika organisationer i KwaZulu Natal som
var med och hade en fantastisk rolig tid. Barnen från GCF
fick träffa några av deras sydafrikanska hjältar och det
var ett överflöd av roliga, interaktiva och lärorika
aktiviteter. Det fanns bl.a. volleyboll, rutschkanor,
fotboll, ansiktsmålning och mycket mer. Det fanns även
ett stort utbud av mat och bakelse för barnen att njuta
av och de fick verkligen bli firade… Ett stort tack till alla
Volontärer, Hjältar och Arrangörer för denna underbara
dag, den generositet och stöd som ni visar barnen är
ovärderlig!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Övergivna och Misshandlade barn behöver mycket kärlek och omsorg.
Vi ger dessa barn kärlek och trygghet under den tid som de vänta på att bli
placerad i en trygg och kärleksfull familj.

GCF arbetar i ett område där det finns extrem fattigdom, hög arbetslöshet och leverans av tjänster är nästan
icke-befintlig. Detta är anledningen till varför vi tar hand om 35+ övergivna bebisar och småbarn 365 dagar om
året. När de kommer till centret som är deras tillfälliga hem, så kommer de med ingenting – inga kläder, blöjor,
flaskor, inte ens en filt. Vissa av dessa barn har HIV, är undernärd eller har blivit sexuellt eller fysiskt
misshandlade.
Vi behöver köpa hygienprodukter för deras hälsa och säkerhet. Vi behöver ger extra bra vård till de allra minsta
och mest sårbara.
Pengar som samlas in kommer att användas för:
Blöjor
Baby schampo
Medicin

Latexhandskar
Baby Lotion
Alvedon
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EN ÅTERTRÄFF ATT KOMMA IHÅG
Det var mycket glädje och många kramar när de
svenskar volontärerna hade en återträff djupt i de
Småländska skogarna. De var mycket glada över att
Monica och Basil Woodhouse från GCF kunde vara
med. Att vara volontär på GCF är en mycket
betydelsefull tid. De får lära sig vad det verkligen
betyder att ge av sig själva samtidigt som de gör en stor
skillnad för många behövande barn i Sydafrika. Vårt
internationella volontärprogram har funnits i över 24
år och vi har haft över 350 volontärer under denna tid.
Vi har fortfarande en underbar relation med dem och
de är viktiga ambassadörer när de återvända hem.
Vilken välsignelse de är till vår organisation!!

Våtservetter
Kleenex
Kläder

Var med och hjälp oss att nå vårt mål! Dessa bebisar och barn behöver oss att
ge dem trygghet och kärlek. Välsignelser till er alla.
Klicka
på gåvoknappen nedan

Facebook, Twitter or
www.gcf.org.za

