Kedves Barátaink!
Őszi hírlevelünkkel kopogtatunk be most hozzátok.
Merre jártunk a nyáron? Nehéz összefoglalni, annyi minden történt velünk a nyáron, de a
legnagyobb megmozdulásokra még emlékszünk. Hová megyünk az ősszel?
Júniusban
meghívást
kaptunk
a
Generali
Gyerekszigetre, ahová újratáska foglalkozásunkkal,
mobiltelefonnal
való
célbadobással, kézműves
programokkal hívtuk fel a gyerekek figyelmét a minket
körülvevő világ csodáira, és az azokat fenyegető
veszélyekre.

Július 14-én ünnepeltük a Csimpánzok Világnapját. 1960-ban ezen a napon lépett először a
tanzániai Gombe Nemzeti Park földjére Dr.Jane Goodall, és kezdte meg csimpánz
kutatásait.
Magyarországon mi úgy ünnepeltük meg,
hogy meghívtuk a csimpánzörökbefogadó szülőket egy rendhagyó szülői értekezletre. Ezt a napot a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, és a Szemlőhegyi-barlang támogatásával a barlang
vetítőtermében tartottuk meg. Egy
csimpánzos dokumentumfilm megnézésével kezdtük, majd egy vezetett barlangi sétán
vettünk részt. Legyetek Ti is örökbefogadó szülők, hogy jövőre a következő fogadóórán már
ott lehessetek.
Köszönjük szépen a lehetőséget a Nemzeti Park munkatársainak, és az örökbefogadó
szülőknek a támogatását.
Nézzétek meg Jane nyilatkozatát az első Csimpánzok világnapja alkalmából.
Júliusban Kapolcsra látogattunk el a Művészetek Völgye
Fesztiválra, ahol a Művészetek Zöldje udvarban kaptunk helyet
több zöld szervezettel közösen. Nagyon jól éreztük magunkat, így
reméljük jövőre is ott lehetünk majd.

Augusztusban Budapesten a Szimpla Kertben került
megrendezésre a “Szimplant Belvárosi Dzsungelmóka,
ahol a növények kerültek főszerepbe. Balogh Boglárka
fotókiállításával, és a “Rokonaink végveszélyben”
előadásunkkal készültünk. Bogi felajánlotta a képeinek
az ellenértékét, így ezek megvásárlásával is tudtok
minket támogatni.

Csimpánzbarát bolttá vált a Szimpla Kert, és a Szimpla
Háztáji is! Most már ezeken a helyeken is bárki
támogathatja a csimpánzárváinkat.
A Háztájiban nagyon finom házisütemények, és lecsó
is kaphatók. A Kertben pedig minden napra készül
ebéd menü. Keressétek fel a kedvenc boltotokat, és
kérdezzétek meg, hogy nem akarnak-e Csimpánzbarát
bolttá válni. Ha igen, akkor írjatok nekünk.
Őszi terveink
Szeptemberben a Természetjáró Fesztiválra
látogatunk el Verőcemarosra. Szeptember 7-8-9.
Itt 9-én a Jane Goodall Tanösvényről tartunk
majd egy előadást.

Szeptember 10-én 18 órától Szentendrén a P’art
moziban a Virunga c. film vetítésén és az azutáni
beszélgetésen fogunk résztvenni. Ennek részleteiről a
Facebook oldalunkon olvashattok majd. Tavaly a BIDF
filmfesztiválon
már
résztvettünk
egy
hasonló
beszélgetésen, aminek beszámolóját a honlapunkon
megtalálhatjátok.

Szeptember 23-án a NATO futáson 10 km-es
távon indulunk, ahova várjuk a szurkolóinkat.

Október első keddjére tervbe van véve, hogy a DINPI
klubban mi fogunk előadást tartani. Ennek részleteiről a
pontos programról szintén a Facebook oldalunkon
kaphattok majd bővebb tájékoztatást.

Október 13-án Frei Tamás előadására kaptunk meghívást, ahol
bemutatkozhatunk az előadás előtt, és után.

Roots&Shoots
A Jane Goodall’s Roots&Shoots, Rügyek és Gyökerek társadalom-, és természetjobbító
programunk megismertetése, elterjesztése céljából felvettük a kapcsolatot a Waldorf
Szövetséggel, aki a Waldorf tanintézményekben próbálja meg bevezetésre javasolni az ősz
folyamán.
Mobiltelefon gyűjtés
Megkezdtük a kidolgozását az újabb mobiltelefon visszagyűjtési akciónknak. Kérünk titeket,
hogy keressétek elő a fiókok, szekrények mélyéről a használaton kívül lévő mobiljaitokat,
kérjétek el az ismerősöktől, barátoktól, osztálytársaktól, munkatársaktól, cégektől,
mobilboltosoktól, és hozzátok el, vagy küldjétek el az irodánkba, ahol lesz majd egy
gyüjtőpont ezeknek. A mobilok leadásával a gorillák, csimpánzok, bonobók túlélését
segíthetitek.
A gyüjtőpontok helyszíneiről, és időpontjairól a honlapunkon, és a FB oldalunkon
tájékozódhattok majd.
Minden programra várjuk önkéntesként a jelentkezéseteket az info@janegoodall.hu
emailcímen keresztül, miután regisztráltatok önkéntesként a honlapunkon keresztül.
Reméljük találkozunk valamelyik programon!

