Lungo Drom.(Drumul Lung în limba romilor)

Anul acesta implinesc 60 de ani, am 40 de ani de munca.
Compania noastra’’Computer Mobiel’’ a fost intemeiata
acum 20 de ani iar ‘’Annovyn’’ care inseamna ’’O alta lume’’
acum 10 ani.
Este timpul sa imi incep calatoria de pelerinaj. O sa merg cu
bicicleta din Midwolda care este in nordul Olandei pana in
Deaj, centrul Romaniei
Pe drumul lung de-a lungul frontierei de nord a Imperiului
Roman, vreau să-mi descopar limitele dar de asemenea, sa
caut persoane cu o poveste de spus. Vreau să-i caut p copiii
care au vise despre viitorul lor. Vreau de asemenea să caut o
sursa de inspiraţie pentru cartea mea, spunand povestea
unui copil de romi care cauta niste răspunsuri.
Lungo Drom. De-a lungul acestui drum lung vreau să atrag
atenţia asupra drumului lung pe care copiii trebuie să il faca ca să îşi atingă obiectivele. În special cele pentru copii pentru
care nici masa lor de zi cu zi nu este sigura. Să nu mai vorbim de o educaţie pentru a umple visul lor. In mizeria, în care
aceşti copii sunt născuţi nu este un loc unde poti sa ai vise
Annovyn are cateva proiecte de succes pentru a ajuta copiii romi cu educaţia . Annovyn este o fundaţie fără niciun beneficiu
, fiecare bănuţ donat pentru un proiect va fi cheltuit pe acest proiect. Annovyn este liber de orice influenţă din religie sau
politica.

il puteţi ajuta pe John in lungul lui drum, şi copiii pe drumurile lor lungi , prin donarea unei sume de bani în contul bancar St.
Annovyn Kwintlaan 37, 9724 EL Groningen IBAN: NL87RABO382646320 BICcode:RABONL2U bank: Rabobank: Lungo Drom.
Sau da-i doar adapost pentru noapte sau o masă. Pentru fiecare masa € 5.00 şi pentru un adapost pentru noapte € 10.00 vor
fi donate.
www.annovyn.org

