Hope For Ethiopia Atlanta
“A Caring Hand”

የተስፋ ክንውኖች
1.

በ 2008 በሃገራችን ተከስቶ የነበርውን ረሃብ የተነሳ የተጎዱ ወገኖቻችንን ለመርዳት ባደረግነው ከፍተኛ ርብርብ ከ 45ሺ ዶላር በላይ
በማሰባሰብና ከ glimmers of hope ጋር በመተባበር በሃገራችን ደቡብ ክልል ዳውሮ ወረዳ በ7 የተለያዩ ቀበሌዎች ንጹህ የምንጭ
ውሃ ማከፋፈያ ጣቢያዎች ተመስርተው ከ2500 በላይ የሆኑ ወገኖቻችን ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ ተችሏል

2.

በ 2011 በድጋሚ ተከስቶ በነበረው ይምግብ እጥረት በ glimmers of hope አማካይነት $6175 ዶላር በመላክ ለተጎዱ ወገኖቻችን
እንዲደርስ አድርገናል

3.

በሜክሲኮ በኩ ወደ አሜሪካ ለመግባት ሲሞክሩ ተይዘው እሥር ቤት የነበሩ ወገኖችን ለመርዳት ከኮሚኒቲ ማህበራችን ጋር
ትብብር አድርገናል።

4.

በሸገር ሬዲዮ እንዳልክና ማህደር በተሰኘ ፕሮግራም እጅግ ችግረኛ ለሆኑ አረጋዊያን የገንዘብ እርዳታ አድርገናል።

5.

ከ2010 አስከ 2014 ከሜሪ ጆይ ጋር በመተባበር በ12 ልጆች የጀመርነውን ወደ 23 ልጆች ከፍ በማድረግ ለምግበ ፍጆታቸው ድጋፍ
አድርገናል። (አንድ ዓመት 12 ልጆች 2 ዓመት 23 ልጆች)

6.

ከ 2014 መጀመሪያ ጀምሮ ከመሰረት የግብረ-ሰናይ ድርጅት (Mesret Humanitarian Organization) ጋር በመተባብር 25 ችግረኛ
ልጆችን በቋሚነት በመርዳት ላይ እንገኛለን። ለነዚህ 25 ልጆች ለምግብ ወጪያቸው በየወሩ $15 የምንልክ ሲሆን በተጨማሪም
አመታዊ የልብስና የትምህርት ወጪያቸውንም እንሸፍናለን። የትምህርትና ሁለንተናዊ እድገታቸውን ከ መሰረት ግብረሰናይ
ድርጅት መስራች ጋር በቅርብ በመገናኘት ክትትል እናደርጋልን። የድርጅታችና አባላት ኢትዮጵያ በሚሄዱበት ወቅት ልጆቹን በአካል
እየጎበኘን የሚገኙበትን ሁኔታና፣ የሚደረግለአቸውን ድጋፍና እያሳየ ያለውን ለውጥ በአካል ለመረዳት ችለናል።

7.

ከዚሁ ከመሰረት ግብረሰናይ ድርጅት ጋር በመተባበር አንድ እሽግ ለአንድ ህጻን በሚል መርህ ችግረኛ ልጆች ለአንድ አመት
የሚያስፈልጋቸውን የትምህርት ወጪ ለመሸፈን ባደረግነው ትብብር



በ2014 $6536 አሰባስበን 2240 ህጻናትን



በ2015 $8168 አሰባስበን 3009 ህጻናትን



በ2016 $7409 አሰባስበን 2801 ህጻናትን



በ2017 $9185 አሰባስበን 3000 ህጻናትን ባተቃላይ ባለፉት 4 ዓመታት ባደረግነው ጥረት $31298 አሰባስበን 11050 ህጻናትን
ለማገዝ ተችሏል
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8.

በየአመቱ( thanksgiving ) የምስጋና ምሽት በዓል በማዘጋጀት በተለያየ ምክንያት በችግር ላይ ያሉ ወገኖቻችንን እናስባለን። የክብር
እራት በማቅረብ ስለተደርገልን በጎ ነገር ሁሉ ፈጣሪን እናመሰግናለን።


በ2014 የምስጋና ምሽት ላይ ትኩረታችንን በዚሁ አትላንታ ወስጥ በማድረግ በተለያየ ምክንያት እጅግ ከፈታኝ ችግር ላይ
የሚገኙ 3 ቤተሰብ መርጠን ለያንዳንዳቸው $1000 በመስጠት እገዛ አድርገናል።



በ2015 በዚሁ በከተማችን በተለያየ ችግር ላይ የነበሩ 5 ወገኖቻችንን አቅርበን ለያንዳንዳቸው $1000 እርዳታ አድርገናል



በ2016 ታዋቂው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ቡድን ተጫዋች የነበርው ለደረሰበት ህመም ህክምና መርጃ $3600 እርዳታ
አድርገናል።

9.

. በ 2015/2016 በሃገራችን ላይ በደረሰው ረሃብ የተጎዱ ወገኖችን ለመርዳት በኮሚኒቲ አህበራችን አስትረባባሪነት ትቋቁሞ
በነበርው ግብረሃይል በአባልነት በመሳተፍ ከፍተኛ ውጤት ለማግኘት የሚያስችል ቀጥተኛ ተሳትፎ አድርገናል።

10.

በኮሚኒትይ ማህበርችን ቦርድ በአባልነት እየተሳተፍን ማህበሩ በሚያደርጋችው ማናቸውም ማህበራዊ አገልግሎት

በንቃትና በግንባር ቀደምትነት እየተሳተፍን እንገኛልኝኝ
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