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La revista femenina Telva ha atorgat el seu
1er Premio Internacional, amb una dotació
19.000 euros, a l’ONG vallesana, TANU, que
finança dos orfenats a Ucraïna. Un equip de
Telva acompanyat de la voluntària
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de TANU, la sabadellenca, Rosa Fernàndez, i
la nòvia del torero Francisco Rivera, Lourdes
Montes, com a padrina del projecte, han viatjat
fins a aquell país per visitar l’orfenat d’orfes
disminuïts de Plyskyv i el de Nikopol.
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Tanu porta Telva a Ucraïna
La revista atorga el 1r Premi als orfes disminuïts de Plyskyv

Les membres de Telva i Tanu amb el director de l’orfenat, Ivan Katruk

Tres dels nens ucraïnesos de Nikopol que vénen cada any a Sabadell

M

Kyril, de 5 anys, fent fotos amb un dels mòbils de l’expedició

R

osa Fernández, administrativa a l’escola d’idiomes FIAC de Sabadell, es
va retrobar durant unes hores amb
el «seu» Sasha, un dels nens que
acull cada Nadal i estiu a casa seva

a Sabadell.
La resta de l’expedició va comprovar in situ la
feina que TANU està realitzant des de fa 13 anys
als dos orfenats amb nens disminuïts i/o abandonats o en situació difícil. Uns 200 socis, majorità-

Elisa Alvarez de Telva, Rosa Fernández i Fer Justo de Tanu, i Lourdes Montes

riament de Sabadell i Terrassa, aporten 6 euros al
mes que milloren la salut, alimentació i condicions
de vida dels nens.

Els diners del premi, gastats en matalassos
Amb l’ajuda de TANU, han arreglat el sostre d’un
pavelló, plantat arbres fruiters i han millorats les
condicions de vida i d’aprenentatge dels nens.
Molts d’els nens sense disminució vénen un o dos
cops l’any a Espanya en famílies d’acollida.

Lourdes Montes, que ja anunciat el seu imminent
matrimoni amb el torero Francisco Rivera, publica
aquesta setmana a la revista Telva un llarg article
on explica les seves sensacions del seu viatge a la
gèlida Ucraïna.
Amb el premi de Telva, finançat per El Corte
Inglés i Inditex, l’orfenat de Plyskyv podrà substituir
llits i matalassos comprar carn enllaunada, plantar
arbres fruiters i contractar més personal, sota control de Tanu, per atendre el centenar de nens n

