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Farmosi békamentés

Minden év február végén,vagy március elején megkezdődik a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság által szervezett farmosi békamentés, hogy az ásóbékák vonulásakor a
legkevesebb gázolás történjen a 311-es úton.
Április 7-én újra Békamentő-Gólyaváró Családi nap lesz Farmoson, ahová segítő
önkénteseket várunk a gördülékeny lebonyolítás érdekében. Jelentkezni az
info@janegoodall.hue-mail címen tudtok. A békamentésről 
itttaláltok még több informácit.

Jane Goodall Tanösvény

Tavaly elkezdődött projektünk a Jane Goodall Tanösvény jelenleg még téli álmát alussza, de a
jó idő megérkeztével már hamarosan állni fog. Hivatalos átadása április 15-én 10 órakor lesz.
Erről a honlapunkonkeresztül tájékozódhattok bővebben.
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Április 14-15-i hétvégén
(szombaton
és
vasárnap is) az etyeki
menhelyen
fogunk
tevékenykedni.
Fa
féltetőt
kell
összeszerelni, lekezelni,
lefesteni.
Piknik
hangulat
várható.
Jelentkezzetek
az
info@janegoodall.hu
email
címen,
vagy
csatlakozzatok
a
Facebook eseményhez:
https://www.facebook.com/events/162886361079962/

Adó 1%
Folytassuk a pénzügyi dolgokkal, ami az adó 1%-ot
jelenti ilyenkor minden civil szervezetnél. Idén a
''Dobd ide, mi elkapjuk!” szlogennel szólítunk meg.
Rendelkező Nyilatkozat leadása:
● elektronikus úton bármikor leadható az
ügyfélkapun keresztül
● ha papíralapon adjátok be, akkor a lezárt,
hátulján keresztben aláírt, borítékra az adószámotokat
se felejtsétek el felírni. Leadható a NAV
ügyfélszolgálatán, vagy ugyanebben a borítékban
beküldhető bármelyik NAV telephelyre.
Az 1%-os rendelkezői nyilatkozatot 
letölthetitek a
NIOK oldaláról. Az ő segítségükkel gyűjtöttük a
tanösvényrevalót is.

Újabb “Csimpánzbarát” boltok születtek!
Tudtok olyan boltot, fodrászt, közértet, kávézót, büfét, stb-t, ahol szívesen
kihelyeznének egy A4-es papír méretű perselyt, amibe a Tchimpounga
csimpánzmenedék árváinak gyűjtünk? Írjatok nekünk az
info@janegoodall.hucímre, és mi felvesszük velük a kapcsolatot. Boltlista
itt.
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Könyvajánló
Már kapható a könyvesboltokban Balogh Boglárka, utazó újságíró-blogger fotókkal illusztrált,
útleírásokat tartalmazó kötete az “
Ezerarcú Föld
”. Keressétek a boltokban, vagy jegyezzétek
elő az írónál, és vigyétek haza a világot! Minden eladott könyv árának 10%-át a nyírmadai
kutyamenhely részére ajánlotta fel. Ügyvezetőnk ajánlásával:
„Dr. Jane Goodall 300 napot utazik egy évben, és előadásaival pontosan a könyvben is
szereplő különleges, sebezhető helyekre, az ott élő közösségekre és megőrzésükre hívja fel a
figyelmet világszerte. 
Minden egyes cselekedet számít! Mindenki tehet a változásért, minden
egyes nap. Balogh Boglárka most tett a változásért, hiszen elég csak leemelni a polcról a
világot, hogy történetei egy szempillantás alatt odarepítsék az olvasót Földünk különböző
vidékeire.”
– Kádár András ügyvezető, Jane Goodall Intézet

Facebook
Legfrissebb információinkat a 
Facebook oldalunkontaláljátok, azonban, hogy hozzá is
juthassatok, azt kérjük, hogy jelöljétek be az oldalatokon, hogy mi legyünk az elsőként
megjelenő tartalom. Ezt úgy tehetitek meg, ha a jobb felső sarokban lévő kérdőjel melletti
lefelé mutató nyilat lenyitjátok, akkor előjön, hogy “Hírfolyam beállítások”. Ezen belül pedig
kiválaszthatjátok, melyik oldal tetszik nektek a legjobban. A Facebook szabályainak januári
változása miatt ugyanis a magánszemélyek posztjai kerülnek mindig előre.
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