April-June 2009

Total Meals Donated as of June 30: 157,556,490

Malawi
Evenimentul celei de-a 25-a Aniversări .
Călătoria din Malawi din luna mai 2009 a inclus un grup de 39 de oameni reprezentând toate cel patru
regiuni Nu Skin®, inclusiv opt membri Team Elite, opt jurnalişti reprezentând cinci surse influente de
ştiri şi membri din echipa de conducere a companiei. Malawi a servit drept locaţie ideală pentru a scoate
în evidenţă eforturile programului de responsabilitate socială ale companiei Nu Skin®, incluzând
activităţile Nu Skin Force for Good Foundation® şi iniţiativa Nourish the Children® (NTC).
Distribuitori Invitaţi:
Fiecare regiune a avut ocazia de a trimite distribuitori aparţinând respectivelor pieţe. Regiunile Asia de
Nord (Coreea de Sud), Asia de Sud – Est şi America de Nord şi de Sud/Europa au trimis următorii
distribuitori:
Coreea de Sud:
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
Singapore:
Lim Hock Lye (Daniel) şi Quah Lay Hoon
(Lillian) – Team Elite
Europa
Petr Beneda (Cehia) şi Jana Benedova (Cehia) – Blue Diamond
Statele Unite:
Ronnie Park – Team Elite
Daniel Murphy şi Lorraine Coppola – Distributori Executive

1

Invitaţi Media:
Următorii invitaţi media au participat la eveniment:
Piaţa

Sursă Media

Descriere

Tiraj

Coreea de Sud

The Chosun Ilbo

Cel mai influent
cotidian din Coreea

10 milioane de
exemplare pe zi

Taiwan

Common Wealth
Magazine

Unul dintre cele mai
influente periodice
de afaceri din
Taiwan, cu două
apariţii săptămânale

120,000

Taiwan

TTV – „Global View”

Post de televiziune
de top care
difuzează emisiunea
de ştiri de 60 de
minute „Global
View”

Japonia

Syukan Shincho

A doua cea mai bine
vândută revistă
săptămânală de ştiri
din Japonia

529,778

Statele Unite

National Geographic
Adventure

Parte a familiei de
publicaţii National
Geographic

600,000

Comentariile reprezentanţilor media au inclus:
•
•
•

„A reprezentat o experiență de neuitat"
„Este atât de bine să vezi cum o companie face acest lucru (Programul de responsabilitate socială al
companiei) aşa cum trebuie”.
„Nu am ştiut că Nu Skin® face toate astea – este nemaipomenit!”

Anticipăm că acoperirea media va începe vara aceasta şi va oferim copii ale destinaţiilor de plasare când
vor fi publicate.
INVITAŢII EXECUTIVE:
O contribuţie importantă la succesul călătoriei a reprezentat participarea lui Steve Lund – Vicepreşedinte
al Nu Skin® şi Director Executiv al NTC, a lui Truman Hunt – Preşedinte şi Director General al Nu Skin
şi a lui Luke Yoo – Vicepreşedinte al Regiunii Asia de Nord şi Director General al Nu Skin® Coreea.
Implicarea lor a transmis distribuitorilor şi către media mesajul cu privire la prioritatea Programului de
Responsabilitate Socială al companiei Nu Skin®.

Evenimentele NU SKIN Force for Good Foundation®
Călătoria în satul Mtalimanja
Dr. Evans Chipala, directorul Şcolii de Agricultură pentru Independenţa Familiei (SAFI), a condus
grupul într-un tur al satului, făcând cunoscut faptul că producţia medie a unei ferme în Malawi este de
2000 – 3000 de kg de porumb la ha. Fermierii studenţi ai SAFI din satul Mtalimanja au obţinut în primul
an o producţie de 3000 – 7000 de kg la hectar iar în anul următor cantităţi de 4000 – 9000 de kg la
hectar. Directorul a raportat creşteri deosebite şi în cazul altor culturi sau a producţiei animale.
Turul a inclus şi o vizită la noul cămin studenţesc şi la noul centru de îngrijire zilnică a copilului.
Căminul va găzdui studenţii şi vizitatorii veniţi să înveţe mai multe despre programele SAFI. A fost
construit din fondurile oferite de către Franz Krammer, un distribuitor din Austria, şi prietenii săi.
Acesta a solicitat ca denumirea sa să fie Blue Moon Hostel (Pensiunea Luna Albastră).
La Centrul de îngrijire zilnică a copilului din Mtalimanja, realizat din donaţia Nu Skin Germania, grupul
a fost întâmpinat de mai mult de 100 de copii ai fermierilor. Copiii au cărţi pentru copii datorită
donaţiilor angajaţilor companiei Nu Skin® (un proiect anterior numit Force for Good Day).

Prima festivitate de absolvire din satul Mtalimanja
Momentul cel mai important al vizitei a fost primul exerciţiu al
absolvirii celor 60 de studenţi de la SAFI din satul Mtalimanja.
Fiecare absolvent pur şi simplu a dansat înaintând spre locul
primirii diplomei, despre care s-a spus că este "mai frumoasă decât
cele oferite de către Universitatea din Malawi". Şase studenţi au
fost premiaţi ca fiind cei mai buni din clasa lor şi am avut
posibilitatea să întâmpinăm şi primele trei familii care au fost
acceptate în următoarea clasă de studenţi fermieri ce vor intra în
programul din toamnă.
Comentarii ale fermierilor:
„Foamea este acum de domeniul trecutului. În viitor, copiii noştri
vor fi fericiţi iar noi nu va trebui să ne facem griji pentru
următoarea farfurie cu mâncare.”
„Viitor nostru se va clădi pe ceea ce am învăţat aici. Suntem
nerăbdători să îi ajutăm pe colegii noştri de acasă pentru ca şi ei să
obţină rezultate mai bune de la o bucată mică de pământ.”

Activităţile Nu Skin® „Big Give”
Grupul Nu Skin ® a fost împărţit în cinci grupe mai mici pentru a permite mai multe interacţiuni
umanitare personale cu populaţia din Malawi. Fiecare grup a adus cadouri atât de necesare şi a avut
posibilitatea de a interacţiona cu beneficiarii lor. Cadourile au fost cumpărate folosind suma de 6000
US$ proveniţi de la Nu Skin Force for Good Foundation® şi de la donaţii ale angajaţilor. Proiectele au
inclus:
Şcoala pentru nevăzători

Grupul din Taiwan şi din Statele Unite au avut posibilitatea de a vizita şcoala şi de a oferi elevilor de
acolo saltele, hârtie Braille, un CD player, cinci cărţi pe CD precum şi vase pentru bucătăria şcolii.

O bunică având grijă de copiii orfani

Napoleon Dzombe a fost gazda grupului japonez în cadrul vizitei lor la o bunică, o femeie care creşte
şapte nepoţi deveniţi orfani din cauza SIDA. Nu avea o casă sau posibilităţile necesare de ai creşte pe
copii. Grupul Nu Skin a adus materialele şi forţa de muncă necesare pentru a construi o casă, jucării
pentru copii şi a oferi VitaMeal.

Orfelinatul Kauma

Orfelinatul Kauma este unul dintre cele mai mari orfelinate din Malawi şi primeşte VitaMeals de mai
mulţi ani. Directorul orfelinatului a menţionat faptul că administratorii săi au avut o întâlnire cu o
săptămână înaintea vizitei noastre acolo şi au decis că păturile reprezintă cea mai mare nevoie a copiilor
pentru iarna care vine. Au decis să se roage pentru o soluţie la nevoia lor şi au simţit că rugăciunile lor
au fost ascultate atunci când grupul Nu Skin® din Statele Unite şi Coreea au adus pături pentru toţi cei
127 de copii ai orfelinatului. Grupul a adus şi jucării şi rechizite şcolare pe care directorul să le
folosească sub formă de premii pentru elevii cei mai silitori.
Spitalul Bwaila – Departamentul Maternităţii
Un grup cu reprezentanţi din Taiwan, Coreea şi Statele
Unite au vizitat Maternitatea Spitalului Bwaila din
Lilongwe, unde sunt îngrijiţi mai mult de 250 de pacienţi.
Grupul le-a oferit noilor mămici plase pentru ţânţari, pături
şi haine pentru copii.

Spitalul Central Kamuzu – Departamentul Copiilor Malnutriţi

Un grup format din reprezentanţi din Statele Unite şi Europa s-a deplasat la cel mai mare spital din
Malawi pentru a vizita secţia pentru copii, fiind interesaţi îndeosebi de copiii malnutriţi. Grupul le-a
oferit maşinuţe de jucărie, creioane şi hârtie. Nu Skin® a iniţiat şi o înţelegere de a furniza spitalului

VitaMeal cu scopul de a ajuta copiii malnutriţi. În schimb, personalul spitalului va urmări progresul
înregistrat de copii şi va transmite rapoarte periodice cu privire la starea lor.

Evenimentele Nourish the Children®

Fabrica VitaMeal şi Orfelinatul Mtendere
Grupul s-a bucurat de vizita la fabrica VitaMeal şi şi au luat eşantioane de VitaMeal din porumb şi din
soia. Au vizitat şi orfelinatul din apropiere unde copiii primesc VitaMeal în mod constant. Grupul le-a
oferit copiilor rechizite şcolare şi mingi de fotbal – şi au jucat fotbal împreună după aceea.

Donaţia VitaMeal - 1 pungă
Aproape 2000 de copii au schimbat farfuriile de carton cu o pungă de VitaMeal într-un mod foarte
ordonat.

Servind VitaMeal la Orfelinatul Casa Speranţei
Membri grupului Nu Skin® au fost primiţi de către fondatorul orfelinatului Casa Speranţei, exprimânduşi recunoştinţa sa pentru VitaMeal şi impactului major al acesteia asupra sănătăţii copiilor. Orfelinatul a
primit VitaMeal de la începutul implicării Nu Skin® în Malawi. Orfelinatul a atras recent atenţia asupra
sa datorită Madonnei care încearcă să adopte unul dintre orfani – un copil care primeşte zilnic VitaMeal.

China
Profesorii de la Grădiniţa Chuangxin au transmis: “Răspunsul elevilor şi al copiilor de grădiniţă după ce
au primit VitaMeal® a fost în general bun. Mulţi părinţi şi educatori au spus că VitaMeal a schimbat
obiceiul de a mânca al copiilor cărora nu le plăcea mâncarea şi se plângeau că aceasta nu are niciun gust.
Multor copii le place VitaMeal şi acum mănâncă mai multă mâncare decât înainte. După ce au consumat
VitaMeal, elevii noştri au mai multă energie şi rezistenţă crescută. Să-l luăm ca exemplu pe Linzijia din
grupa mijlocie care, înainte să primească VitaMeal, obişnuia să plângă des, însă acum, are un apetit
foarte bun şi îi place să mănânce. Părinţii săi au fost foarte fericiţi şi i-au rugat pe profesori să le
dezvăluie secretul de a schimba obiceiurile copiilor de a mânca”.
Lista de livrare
Numele unităţii
Ţinutul Wangcang Grădiniţa Jiale
Ţinutul Wang Grădiniţa Chenguang
Ţinutul Wangcang Grădiniţa Hegong Nr. 1
Ţinutul Wangcang Grădiniţa Hegong Nr. 2
Ţinutul Wangcang Şcoala Primară Baizhang
Ţinutul Wangcang Şcoala Primară Donghe
Ţinutul Wangcang Şcoala Primară Mumen
Ţinutul Wangcang Familii sărace speciale
Districtul Chaotian Şcoala Primară Chaotian
Ţinutul Jiange Şcoala Primară Tushan
Ţinutul Jiange Grădiniţa Xiasicaizhi
Ţinutul Jiange Grădiniţa în două limbi Chuangxin
Ţinutul Jiange Grădiniţa Yingcai
Ţinutul Jiange Şcoala Primară Xiasi
Ţinutul Jiange Satul Tushantaihe

Beneficiari
43
10
54
72
355
355
222
209
660
500
30
86
440
100
500

Total

3636

Wang Mitian
Băiat, în vârstă de 3 ani, clasa a 2-a de la Grădiniţa Yingcai din
Ţinutul Jiange.
„Era scund şi uscăţiv şi se îmbolnăvea des. Rezultatele examinării
medicale indicau că „a suferit de malnutriţie iar creşterea sa este
lentă”. Acum, să consume VitaMeal a devenit cel mai fericit lucru
din viaţa sa”.

Pu Lihong
Fetiţă, în vârstă de 4 ani, Grădiniţa Yingcai din Ţinutul Jiange.
„Trăia în zona rurală din regiunea montană. Părinţii săi au muncit
în alte locuri pentru o vreme îndelungată. În ultimii ani, bunicul
său a putut să îi ofere doar hrana de bază şi haine, din cauza
sărăciei. Nu a avut posibilitatea de a obţine hrană nutritivă.
Examinarea sănătăţii sale de anul trecut a arătat că „suferă de
anemie iar creşterea sa este lentă”. După ce a consumat VitaMeal
pentru o vreme, a devenit plină de energie, simpatică şi activă.
Culoarea feţei sale a devenit radiantă”.

Copii din Ţinutul Jiange Grădiniţa Xiasi
Caizhi mâncând VitaMeal

Raportul Trimestrial al Distribuirilor

Apreciem generozitatea distribuitorilor şi a clienţilor noştri, ale căror donaţii, împreună cu programul
companiei de repartizare a acestora, fac aceste programe să fie posibile. Donaţiile VitaMeal din aprilie
până în iunie au fost livrate către Feed the Children şi alte organizaţii caritabile autorizate sa
distribuie aceste alimente celor care au cea mai mare nevoie de ele. Deşi mai jos se afla destinaţiile
donaţiilor pentru perioada aprilie - iunie, vă rugăm să notaţi faptul că programele de caritate îşi pot
schimba destinaţiile în funcţie de problemele logistice sau pe baza nevoilor destinatarilor. Aceste
numere includ donaţiile repartizate ale companiei.
Destinaţia
Malawi, Africa
China
Filipine
America de Sud
Afganistan
Altele
Total

Totalul numărului de Porţii
(30 de porţii pentru un copil per pungă)
5,238,390
800,160
720,000
180,000
18,000
36,540
6,993,090

Nourish the Children® este o iniţiativă creată şi susţinută de compania Nu Skin®, o companie pro profit,
ce facilitează donaţiile alimentului achiziţionat VitaMeal către partenerii non-profit precum Feed the
Children. Partenerii caritabili distribuie VitaMeal copiilor nevoiaşi fără a impune taxe.

