Kedves Barátaink!
Októberi hírlevelünket olvashatjátok. Hová készülünk, mit tervezünk októberre, novemberre.
Merre jártunk szeptemberben? És hogy Ti miben tudtok segíteni?

Mobiltelefongyűjtés:
Megkezdtük az újabb mobiltelefon visszagyűjtési akciónkat. A Jane
Goodall Intézet, az Afrikáért Alapítvány, a Védegylet Egyesület
összefogásában, és az Inter-Metal Recycling Kft jóvoltából a Kongói
Demokratikus Köztársaságba irányuló környezetvédelmi-, és helyi
fejlesztési programok fognak megvalósulni a jövőben.
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 szintén lesz majd egy
gyüjtőpont. A mobilok leadásával a gorillák, csimpánzok, bonobók
túlélését segíthetitek.
Gyűjtőpontok helyszíneire várjuk irodaházak, hivatalok, intézmények
jelentkezését. Illetve céges mobilflotta cseréje esetén a leselejtezett mobiltelefonokat is szívesen
fogadjuk felajánlásként. Partnerünk az Inter-Metal Recycling Kft gondoskodik a szakszerű
begyűjtésről, és a telefonok utóéletéről.
Állatok világnapja (2018. október 06.)

Az Állatok Világnapja alkalmából meghívunk titeket Balogh
Boglárka - Ezerarcú Földcímű fotókiállítására.
A kiállítás szervesen kapcsolódik az Intézet Anti-Trafficing
kampányához, ami az illegális vadállat-kereskedelemre hívja fel az
emberek figyelmét. Gyertek a Szimpla Háztájiba, VII. kerület
Kazinczy utca 7., október 6-án 14 órára, és vendégeink vagytok
egy pohár szörpre, vagy teára, és egy pogira.A kiállítást Korsós
Zoltán a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója nyitja meg.
Kutyamenhelylátogatás újra! 2018. október 27. Püspökladány

Természetjáró Fesztivál:

Szeptember elején került megrendezésre az első
Természetjáró Fesztivál, amire mi is meghívást
kaptunk. Rengeteg ismerőssel találkoztunk, és együtt
elbúcsúztattuk a nyarat. Itt debütált a Jane Goodall
Tanösvény rövidfilmünk, amit Rieger Johanna
készített, vágott össze a számunkra.

Virunga:
Szeptember 10-én 18 órától Szentendrén a P’art
moziban a Virunga c. film vetítésén és az azutáni
beszélgetésen vettünk részt. A szentendrei Ökoparty
szervezésében
emberjogi,
környezetvédelmi
dokumentumfilmek kerülnek műsorra a 2018-as év
során. Tavaly a BIDF filmfesztiválon már résztvettünk
egy hasonló beszélgetésen, aminek beszámolóját a
honlapunkonmegtalálhatjátok.

Szimplant 2.:
Szeptember 22-én Budapesten, a Szimpla Kertben került
megrendezésre a “Szimplant Belvárosi Dzsungelmóka 2”,
ahol a növények kerültek újra főszerepbe. Egy játékos quiz
kitöltésével értékes nyereményekhez juthatott bárki. Fődíj
egy csimpánzörökbefogadás volt, amit szeptember 26-án
vett át tőlünk a szerencsés nyertes.

Adó 1%: 
2017-ben az adó 1%-os felajánlásokból befolyt összeg 373.051 Forint volt, ami már meg is
érkezett a számlánkra. Köszönjük szépen a felajánlásaitokat!
Csimpánzbarát bolt:
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 az
info@janegoodall.hucímre.

Adományozási módok, amikkel a munkánkat segíthetitek:
Egyszeri,
vagy állandó átutalással a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. :
16200106-11595397-00000000 számlaszámunkra közvetlenül.
Ha nem szeretitek az átutalást, akkor kérjetek sárgacsekket, és postán küldünk.
A 
MagNet Bankosok részére számos adományozási lehetőséget kínál a bank, és csak pár
kattintással kell fizetnetek a legtöbbért, vagyis nektek nem kerül semmibe.
Vásároljatok az adományboltunkból.
Látogassatok el a Csimpánzbarát boltjaink egyikébe.
Fogadjatok örökbe egy árva csimpánzt a menhelyünkről!

