Vamos pela Sala do Parque Aloasí!
Campanha internacional
Queridos amigos de todo o mundo:
Com alegria, estamos lançando, a partir do Parque de Estudo e Reflexão Aloasí, no Equador, nossa
campanha final de coleta de fundos para a construção do elemento mais simbólico e com maior
carga de nosso Parque: a Sala de Meditação.

Qual é a necessidade?
Estamos na última fase para completar o Parque com todos os acabamentos necessários e para isso
se estima um orçamento de US $ 60.000, um montante que estamos precisando nestes dias. Já
temos comprometidos $ 10.000 de nossos amigos equatorianos e pretendemos obter a metade, ou
seja $ 30.000, com contribuições locais.

Qual é o objetivo da campanha internacional?
Nosso objetivo é arrecadar $ 30.000 e isto pode-se conseguir de diversas maneiras, com doações
grandes e pequenas. Nossa imagem é encontrar 300 amigos que possam doar US$ 100 ou € 100 na
Europa. Amigos para quem esse montante é um desafio podem compartilhar essa quantia com
outros, mas outros poderiam sentir-se com toda liberdade para doar mais. Todos os nomes
aparecerão na Estela.
Para confirmar quem quer participar desta campanha e nos dizer com quanto pode contribuir, por
favor envie um e-mail para Tony Robinson em qualquer idioma: tonymrobinson@gmail.com.

Quais são as datas?
A campanha começará no dia 15 de setembro de 2016 e terminará um mês depois, no dia 15 de
outubro. Gostaríamos de ter confirmação de que podemos alcançar o objetivo até 15 de outubro,
porque assim já podemos contratar o construtor para colocar os cimentos.

Quando a Sala vai ser construída?
Temos autorização das autoridades locais, temos os projetos e temos um orçamento provisório.
Nada pode nos parar, se tivermos o dinheiro. Nosso objetivo é concluir a construção até março de
2017 para inaugurá-la no sábado, 20 de maio de 2017.

Como fazer o dinheiro chegar ao Equador?
Temos amigos em diferentes parques ao redor do mundo que estão atuando como pontos de
contato para esta campanha. Uma vez confirmado que você quer participar, informaremos sobre a
melhor forma de receber o dinheiro. Preferimos coletá-lo em dinheiro localmente em cada país e
transferi-lo de uma só vez através de um amigo que visite o Equador ou por via bancária, mas

podemos também aceitar transferência de dinheiro via paypal e transferências bancárias em euros,
dólares ou libras.

Agradecemos antecipadamente sua contribuição
Não há necessidades de explicar-lhes, nossos amigos, a importância que esta campanha tem, não
somente para nós, mas para o desenvolvimento do projeto da Escola em todo o planeta.

De todos os amigos do Parque Aloasí: um antecipado MUITO OBRIGADO!!!

