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Malawi 
 
25 Éves Évfordulós Esemény  
A 2009. májusi malawii utazás 39 résztvevője a  Nu Skin® mind a négy régióját képviselte. Köztük 
volt nyolc Team Elite tagunk, nyolc újságíró, akik öt igen befolyásos médiumtól érkeztek, valamint a 
vállalat vezetőségének kulcsszereplői. Malawi ideális helyszínnek bizonyult a Nu Skin® vállalati 
társadalmi felelősségvállalási törekvéseinek bemutatásához, köztük a Nu Skin Force for Good 
Foundation®  (Jobbító Erő Alapítvány) tevékenységét valamint a Nourish the Children® (NTC)  
(Tápláld a Gyermekeket!) kezdeményezést.  
 
Üzletépítő vendégek: 
Minden régiónak lehetősége volt Üzletépítők delegálására saját piacairól. Észak-Ázsia (Dél-Korea), 
Délkelet-Ázsia valamint az Amerikai kontinens/Európa régiója a következő Üzletépítőket küldte:   
 
 
Dél-Korea:Dong Kun An – Team Elite 
Kyu Chul Jo – Team Elite  
Chong Keun Lee – Team Elite 
Jin Soo Seo – Team Elite 
Sun In Yoo – Team Elite 
 
Szingapúr: 
Lim Hock Lye (Daniel) és Quah Lay Hoon 
(Lillian) – Team Elite  
  
Európa 
Petr Beneda (Csehország) és Jana Benedova 
(Csehország) – Blue Diamond 
 
Amerikai Egyesült Államok 
Ronnie Park – Team Elite 
Daniel Murphy és Lorraine Coppola – Executive Üzletépítő 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Média vendégek: 
A következő médiaszemélyiségek vettek részt az eseményen: 
 
Piac Médium Jellemzés Példányszám 

Dél-Korea The Chosun Ilbo Korea 
legbefolyásosabb 
napilapja 

10 millió naponta  

Tajvan Common Wealth 
Magazine 

Kéthetente 
megjelenő üzleti 
magazin – Tajvan 
egyik 
legbefolyásosabb 
üzleti folyóirata 

120,000 

Tajvan TTV – “Global View” Elsőrangú csatorna 
60 perces „Global 
View”(Világ-
szemle) hírműsorral 

 

Japán Syukan Shincho Japán második 
legkeresettebb heti 
hírmagazinja 

529,778 

Amerikai Egyesült 
Államok 

National Geographic 
Adventure 

A National 
Geographic 
kiadványcsalád 
tagja 

600,000 

 
Média vendégek véleménye az eseményről: 

• “Felejthetetlen élmény volt!” 

• “Annyira jó látni egy [a vállalati társadalmi felelőségvállalásban] jól helytálló céget!” 

• “Fogalmam sem volt, hogy a Nu Skin® ennyi mindent tesz  – ez csodálatos!” 

A médiamegjelenéseket a nyárra várjuk, a megjelentekről másolatot küldünk.  
 
RÉSZTVEVŐ VEZETŐSÉGI TAGOK 
Az utazás sikeréhez nagyban hozzájárult részvételével Steve Lund – Nu Skin® alelnök és NTC 
ügyvezető igazgató, Truman Hunt – Nu Skin® elnök és vezérigazgató, valamint Luke Yoo – alelnök, 
észak-ázsiai régió, Nu Skin® Korea elnök és vezérigazgató. Az ő jelenlétük fokozta az Üzletépítők és 
a média képviselői számára a Nu Skin® vállalati társadalmi felelősségvállalásának fontosságát. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nu Skin Force for Good Foundation® – Jobbító Erő Alapítvány eseményei 
 
Látogatás Mtalimanja faluban  
Dr. Evans Chipala a Mezőgazdasági Iskola a Családi Függetlenségért (SAFI) igazgatója körbevezette 
a csoportot a faluban. Elmondása szerint Malawiban egy átlagos farm hektáronkénti kukorica 
terménye 2000-3000 kg. Mtalimanja faluban a SAFI gazdálkodó tanulói az első évben 3000-7000 
kg/hektáros termésnek voltak a szemtanúi, míg a második évben ez hektáronként 4000-9000 
kilogrammra emelkedett.  Az igazgató további drámai növekedésről számolt be más termények 
hozamában és az állattenyésztésben. 
 
A vendégek ellátogattak az új szállásokra, valamint a szintén új napközi otthonba is. A 
hálótermekben azokat a gyakorlatukat töltő tanulókat és látogatókat szállásolják el, akik a SAFI 
programmal ismerkednek. A Nu Skin® Ausztria egyik Üzletépítője, Franz Krammer és barátai 
biztosították az építkezéshez szükséges anyagi hátteret. Az ő kérésére nevezték el az épületet Blue 
Moon Hostelnek (Kék Hold Diákszállás).  
 
A Nu Skin® Németország által adományozott Mtalimanja Gyermek Napközi Otthonban a 
gazdálkodók több mint 100 gyermeke üdvözölte a vendégeket.  A Nu Skin® alkalmazottak 
adományainak köszönhetően a gyermekeknek már van képes olvasókönyvük (korábbi Force For 
Good Day – Jobbító Erő Nap projektje).  

 
 
 
 

 
 
Mtalimanja falu első diplomaosztó ünnepsége  
A látogatás fénypontja Mtalimanja falu első diplomaátadó 
ünnepsége volt 60 SAFI tanulójuknak. Mindegyik diplomázó szó 
szerint kitáncolt átvenni az oklevelet, amely – azt mondják – 
„szebb, mint a Malawi Egyetem által kibocsátott”. Hat tanuló 
részesült dicséretben mint az évfolyam legjobb diákja. Továbbá 
üdvözölhettük az első három családot is, akik felvételt nyertek 
gazdálkodó tanulónak az ősszel induló új évfolyamban.  
 
A gazdálkodók véleménye:  
„Az éhség mostantól a múltté. A jövőben gyermekeink boldogok 
lesznek, és többé nem kell aggódnunk, hogy honnan teremtjük elő 
a következő étkezésrevalót.”  
 
„Jövőnk az itt tanultakon alapszik. Izgatottan várjuk, hogy 
segítsünk otthoni sorstársainknak, hogy többet tudjanak kihozni 
egy apró területből is!” 
 



 

 

 
 
Nu Skin® “Big Give” tevékenység 
A Nu Skin® utazás résztvevőit öt kisebb csoportra osztottuk, hogy több személyes humanitárius 
kapcsolatuk lehessen a malawii emberekkel.  Mindegyik csoport régen várt ajándékokat hozott, és 
beszélgethettek a megajándékozottakkal. Az ajándékok finanszírozásához szükséges 6000 dollárt a 
Nu Skin Force for Good Foundation® (Jobbító Erő Alapítvány), valamint alkalmazottak adományai 
biztosították. A projektek a következőket foglalták magukba:  
 
 
Vakok Iskolája 
 

 
A tajvani és az amerikai csoport látogatta meg az iskolát; matracokat, Braille papírt, CD-lejátszót, öt 
hangoskönyvet adtak át a gyermekeknek, valamint edényeket vittek az iskola konyhájának.  
 
Elárvult gyermekekről gondoskodó nagymama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napoleon Dzombe vezette körbe a japán csoportot, akik ellátogattak egy nagymamához, aki hét, az 
AIDS következtében elárvult unokáját neveli.  Korábban nem volt sem háza, sem módja arra, hogy 
gondoskodjon a gyermekekről. A Nu Skin® csoport biztosította a szükséges alapanyagokat és 
munkaerőt az építkezéshez, csakúgy mint gyermekjátékokat és VitaMealt.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Kauma Árvaház 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Kauma Árvaház Malawi egyik legnagyobb árvaháza, melynek lakói jó pár éve kapnak VitaMealt. 
Az árvaház igazgatója megemlítette, hogy látogatásunk előtt egy héttel tanácskozott az intézmény 
vezetősége, és megállapodtak, hogy a gyermekek legégetőbb szükséglete a takarók beszerzése a 
közelgő tél miatt. Elhatározták, hogy imádkozni fognak, hogy szükségleteik megoldásra találjanak. 
Úgy érezték imájukra válaszul érkezett a Nu Skin® csoport az Egyesült Államokból és Dél-Koreából, 
amikor az árvaház mind a 127 kis lakójának hoztak egy takarót. A látogatócsoport játékokat és 
iskolai segédeszközöket is hozott, hogy azokkal a legjobban teljesítő diákokat jutalmazhassák.   
 
 Bwaila Kórház – Szülészeti osztály 

 
A Tajvant, Dél-Koreát és az Egyesült Államokat 
képviselő csoport ellátogatott a Lilongweban található 
Bwaila Kórház több mint 250 férőhelyes szülészeti 
osztályára. A csoport szúnyoghálókat, babatakarókat és 
ruhákat vitt az anyukáknak. 
 
 
 
 
 
 

Kamuzu Központi Kórház – Alultáplált Gyermekek Osztálya                                                             

 
Az Amerikából és Európából érkezők egy csoportja ellátogatott Malawi legnagyobb kórházban a 
kifejezetten alultáplált gyermekeknek fenntartott gyermekosztályára. A csoport játékautókat, krétát 
és papírt osztott szét a gyerekeknek. A Nu Skin® megállapodást kötött, hogy VitaMeallel látja el a 
kórházat, így segíti az alultáplált gyermekeket. Cserébe a kórházi személyzet nyomonköveti a 
gyermekek fejlődését, és időről időre jelentést küld. 



 

 

Nourish the Children® események 
 
A VitaMeal üzem és a Mtendere Árvaház 
 Ellátogattak a közeli árvaházba is, ahol a gyermekek folyamatosan kapnak VitaMealt. A csoport 
iskolai segédeszközöket, futball labdákat is vitt, később focizott is a kis lakókkal.  
 
 

 
 
VitaMeal Csomag Adományozás 
Közel 2000 gyermek cserélte be utalványát egy csomag VitaMealre egy rendkívül szabályosan zajló 
adományosztás során. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
VitaMeal étkezés a Hope Árvaházban  
A Nu Skin® csoport tagjait a Hope Árvaház alapítója fogadta, és kifejezte háláját a VitaMeal 
adományokért, melyek jelentős hatással vannak a gyermekek egészségére. Az árvaház a Nu Skin® 
malawii jelenlétének kezdete óta részesül a VitaMeal adományokból.  Az árvaház nemrég Madonna 
látogatásának köszönhetően is a figyelem középpontjába került, aki örökbe szeretné fogadni az egyik 
kis árvát, aki szintén naponta kap VitaMealt. 
 

 
Kína 
A Chuangxin Óvoda tanárai jelentik: „A VitaMeal®-lel ellátott iskolák és óvodák reakciója 
általánosságban pozitív volt. Sok szülő és óvodai oktató szerint a VitaMeal megváltoztatta azon 
gyermekek étkezési szokásait, akik nem kedvelték az ételeket, és arról panaszkodtak, hogy azok 
ízetlenek. Sok gyermeknek ízlett a VitaMeal, és növelték az elfogyasztott élelem mennyiségét. A 
VitaMeal fogyasztását követően osztályunk tanulóinak jobb a kedve, és ellenállóbb a szervezete. 
Vegyük például középosztálybeli kis barátunkat, Linzijia-t, aki a VitaMeal fogyasztás előtt sokat sírt, 
ám azóta rendkívül jó étvágya van, és élvezettel falatozik. Szülei nagyon boldogok voltak, 
rákérdeztek a tanároknál, hogy mi annak a „trükkje”, hogy gyermekeik étkezési szokásait 
megváltoztathassák.” 
 
Szállítási lista  

Egység neve Szállított csomagok száma 
Wangcang Megyei Jiale Óvoda 43 
Wang Megyei Chenguang Óvoda 10 
Wangcang Megyei Hegong 1.sz. Óvoda 54 
Wangcang Megyei Hegong 2.sz. Óvoda 72 
Wangcang Megyei Baizhang Általános Iskola 355 
Wangcang Megyei Donghe Általános Iskola 355 
Wangcang Megyei Mumen Általános Iskola 222 
Wangcang Megyei Speciális Intézmény Nélkülöző Családoknak 209 
Chaotian Körzeti Chaotian Általános Iskola 660 
Jiange Megyei Tushan Általános Iskola  500 
Jiange Megyei Xiasicaizhi Óvoda 30 
iange Megyei Chuangxin Kétnyelvű Óvoda  86 
Jiange Megyei Yingcai Óvoda 440 
Jiange Megyei Xiasi Általános Iskola 100 
Jiange Megyei Tushantaihe Falu 500 

Összesen: 3636 
 



 

 

 
Wang Mitian 
Fiú, 3 éves, Jiange Megyei Yingcai Óvoda 2. csoportja 
„Alacsony, vékony, sokat betegeskedő kisgyerek volt. A 
kórházi vizsgálatok kimutatták, hogy „alultáplált és 
visszamaradt a növekedésben”. Jelenleg a VitaMeal a legjobb 
dolog az életében.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pu Lihong 
Lány, 4 éves, Jiange Megyei Yingcai Óvoda  
„A falusias hegyvidéki régióban lakott. Szülei sokáig máshol 
dolgoztak. Az őket sújtó szegénység következtében az elmúlt 
néhány évben nagyapja csak alapvető élelmet és ruházatot 
tudott neki biztosítani. Nem jutott tápláló ételhez. A tavalyi 
orvosi vizsgálatok kimutatták, hogy „növekedésében 
visszamaradt és anaemiás”.  VitaMeal fogyasztását követően 
jókedvű, kedves és aktív kislány vált belőle. Arcszíne 
megélénkült, szinte ragyogó.” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A Jiange Megyei Xiasi Caizhi Óvoda 
gyermekei VitaMeal étkezéskor. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Negyedéves Élelemosztási Jelentés        
 
  
 
 
 
 
 

 
Nagyra értékeljük Üzletépítőink és Vásárlóink nagylelkűségét, akiknek adományai a Vállalat 
járulékos adományaival együtt lehetővé teszik ezen programok megvalósulását. Áprilistól június 
végéig a VitaMeal adományokat juttattunk el a  Etesd a Gyermekeket! (Feed the Children) és más 
meghatalmazott jótékonysági intézményhez, hogy szétosszák a leginkább szűkölködőknek. Bár az 
alábbi országokba kívántuk eljuttatni az április-júniusi időszak adományait, megjegyezzük, hogy a 
célországok változhatnak logisztikai szempontok vagy a szükségállapotok súlyossága alapján. Az 
alábbi számok tartalmazzák a vállalati adományokat is. 
 
 Ételadagok száma összesen 
Célország (30 gyermek ételadag / csomag) 
Malawi, Afrika 5,238,390  
Kína 800,160 
Fülöp-szigetek 720,000  
Dél-Amerika 180,000 
Afganisztán 18,000 
Egyéb 36,540 
Összesen: 6 993 090  
 
A Nourish the Children®  (Tápláld a Gyermekeket!) kezdeményezést a Nu Skin® (profitorientált) 
vállalat hozta létre és működését támogatja, mely a megvásárolt VitaMeal csomagokból álló 
adományokat olyan non-profit partnereinek juttatja, mint amilyen a Feed the Children (Etesd a 
Gyermekeket!) kezdeményezés. Jótékonysági szervezeti partnerek  a VitaMeal csomagokat a 
rászoruló gyermekeknek ingyen osztják szét. 


