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Benvolgudes Gemma, Montserrat i col·laboradors/es,

Moltíssimes gràcies pel vostre suport i per confiar en la tasca de Sonrisas de Bombay!

Des de Sonrisas de Bombay volem expressar el nostre agraïment per la col·laboració de 90 
euros que ens heu fet arribar gràcies a l'organització del SWAP al local Sinestesia, agraïm 
moltíssim la vostra iniciativa. La donació la destinarem íntegrament als projectes que 
duem a terme amb les comunitats més desfavorides dels slums de Bombai. Els nostres 
àmbits d'actuació són l'educació, la salut i el desenvolupament socioeconòmic, sempre dins 
del marc de la lluita pacífica contra la pobresa, per la igualtat d'oportunitats i els Drets 
Humans.

Aquest any, com a novetat en el camp de l'educació, incloem dins el projecte Future 
Smiles, el programa "Girl Child Education" (Educació per a nenes), que persegueix 
la reincorporació al sistema educatiu d'aquelles joves que van haver d'abandonar, per 
diferents circumstàncies, els seus estudis de forma primerenca. Per això s'ha establert 
un programa de fins a 200 beques per al 2014. Aquest programa és necessari ja que 
a l'Índia hi ha un 86% d'abandonament escolar de les nenes més grans de 15 anys. Un 
indicador alarmant pel fet que la falta d'educació i habilitats, dificulta a les dones l'accés a 
un treball i a un salari decent en el mercat.

La vostra col·laboració és molt important per seguir avançant i millorant el dia a dia de 
moltes persones a Bombai.

Ells somriuen, vosaltres ho feu possible. MOLTES GRÀCIES!

Alexandra Haglund Petitbó
Directora General Mumbai Smiles International




