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Românii pot reconstrui o școală din Nepal
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Școala aleasă este situată în regiunea Sindhupalchok, din Nepal, cea mai afectata de
cutremurul din 25 aprilie
Clubul Montan Român și Salvați Copiii România au demarat campania
umanitară „We Love Nepal” cu misiunea de a reconstrui o școală din Himalaya,
distrusă de cutremurul ce a avut loc la finalul lunii aprilie.
Școala aleasă este situată în regiunea Sindhupalchok, din Nepal, zona cea mai afectată de
cutremurul din 25 aprilie, aflată la 110 kilometri de Kathmandu, pe drumul spre Tibet.
Din totalul de 8.600 de victime ale cutremurului, 3.400 au fost înregistrate în acest district.
Școala are șase clase și va avea dotările minime pentru aproximativ 275 de persoane (elevi și
profesori): mobilier, material didactic, grup sanitar, apă curentă filtrată, punct medical,
informează www.agerpres.ro.
Bugetul minim necesar este de 70.000 de dolari. Întregul proiect va fi derulat sub semnul
transparenței totale, iar susținătorii, donatorii și partenerii vor fi constant informați despre
fiecare etapă de implementare prin intermediul paginii dedicate, www.welovenepal.ro, și prin
mijloacele de informare specifice celor două organizații neguvernamentale care au inițiat
proiectul, precizează sursa citată.
Povestea acestei acțiuni umanitare va deveni subiectul unui documentar care se va filma
începând din toamna lui 2015, când este programată prima deplasare a unei echipe a Clubului
Montan Român la fața locului.
CITESTE SI:
Sa ZGUDUIT România. Sâmbătă, la ora 2:11, un CUTREMUR de 5,3 pe Richter a ...
TRAGEDIA NU SE OPREȘTE. MAE anunță că 9 români sunt dați dispăruți în urma ...

Taguri: Nepal, cutremur, scoala Nepal, campanie umanitara Nepal, Clubul Montan Roman,
Slavati Copiii
În lipsa unui acord scris din partea Evenimentul Zilei, puteți prelua maxim 500 de
caractere din acest articol dacă precizați sursa și dacă inserați vizibil linkul articolului
Românii pot reconstrui o școală din Nepal.
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