
Tuhafeni może umrzeć. Pomóż teraz! 
 

Są takie c hwile, kie dy szcz egól nie a peluje my o  Twoj e wsp arcie.  Tak  jest wł aśnie dziś. Pr osimy, prz eczytaj t ę waż ną wia do mość!  

  

Subscriber! 
 
Są takie chwile, kiedy szczególnie apelujemy o Twoje wsparcie. Tak jest właśnie dziś. 
Prosimy, przeczytaj tę ważną wiadomość! 

Tuhafeni, chłopiec, którego widzisz na zdjęciu ma 1,5 roku, ale wygląda na 
wiele młodszego. Ostre ciężkie niedożywienie powoli wykańcza jego organizm. 
 
Jeszcze nie jest za późno, aby mu pomóc, ale Tuhafeni nie może dłużej czekać. To, jak 
wygląda, i to, co czuje, nie może pozostawić nas obojętnymi. Pomoc musi nadejść teraz! 

https://www.unicef.pl/nmwplaty/wplac 
 

 

Jedno z najsilniejszych w historii zjawisk El Niño spowodowało katastrofalne susze w 
południowej i wschodniej Afryce. Zniszczeniu uległy plony, dramatycznie wzrosły ceny 
żywności. W konsekwencji, ponad milion dzieci w regionie cierpi z powodu 
niedożywienia. To niedopuszczalne, aby w naszych czasach dzieci umierały z głodu. 
Dlatego z całego serca prosimy, przekaż darowiznę teraz i uratuj jedno z nich! 
 

 



Subscriber, Tuhafeni bardzo cierpi i potrzebuje pilnego leczenia. 
Jego życie jest poważnie zagrożone. Takich dzieci w Afryce jest 
więcej. UNICEF wie, jak im pomóc, ale do sfinansowania leczenia 
potrzebuje wsparcia. Czy możemy liczyć na Twoją pomoc? Przejdź 
na stronę wpłat i przeczytaj, jak dzięki Tobie będziemy ratować 
życie dzieci. Dziękujemy za każde wsparcie. 

 

P.S. W ostatnich miesiącach dotarliśmy z pomocą żywnościową do 155 tysięcy 
najmłodszych. To jednak wciąż za mało. Dzieci takie jak Tuhafeni czekają na ratunek! 

 

 

Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF, al. Wilanowska 317, 02-665 
Warszawa 

Zgodnie z art. 23 ust. 1, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r, poz. 2135 z 
późn. zm.) informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF z 
siedzibą w Warszawie 02-665, Al. Wilanowska 317. Posiadają Państwo prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich 
poprawiania. W razie pytań prosimy o kontakt na adres abi@unicef.pl 

 

 


