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In January we thoroughly reviewed Goldie’s report and agreed that new donors would have to be found.  It was 

recommended that we hire a Marketing Manager who could design a new look and feel to our documentation, 

fundraising campaigns, web site, etc. Erika Jaunkalns takes on the Coordination of this project.  Meanwhile, 

preparations for a Gala are in full throttle. Discussions ensue about location, cost, number of projected attendees, 

etc.  

 

In February, Lauma receives a recommendation about an online system, Grant Advance, that analyses via CRA 

data base, Canadian Foundations and their data. Upon a thorough review, KDLF purchased a five-year licence and 

in late February, 72 letters were mailed out to various Foundations requesting donations for KD. The pandemic hit, 

and we received a few replies that they are not meeting at this time to make any donations. 

 

In March we met to pick which Marketing Agencies we will interview, contact various venues for price and date 

for our Gala, put out a contract to redesign KDs web site and then came Covid, our calls switched to tele calls and 

then Zoom calls. Naively Gala date is delayed to April 2021. 

 

Lauma puts out a call for medical masks for staff and the community provides thousands. The Latvian 

Ambassador’s wife, Inara Eihenbauma sews beautiful face masks and head coverings for residents and guests.  

Ontario’s Honorary Ambassador, Karlis Vasarajs presents muffins and donuts for our hard-working staff.  Further 

requests go out for bed trays, more PPEs, etc and each time the community responds.  Ontario Minister of 

Education, Stephen Lecce also delivered PPEs to KD. 

 

In April, the KD Foundation supported a Thank you luncheon for the staff, in recognition for their excellent care of 

our residents. This was repeated in December, commemorating KD’s 35th anniversary. Two Marketing Agencies 

were interviewed and Co-Effect was chosen. At the same time Low to the Ground was chosen to design a new web 

platform for KD. This was launched live in September. A big shout out to Inese Pogule for coordinating this.  

 

At this time, we would like to acknowledge an amazing volunteer, Alda Steprans, a retired Registered Nurse, who 

volunteered as our Safety Officer – keeping staff safe, monitoring their PPE as well as assisting with meal times 

and other practical tasks. She did this in March through June of 2020 and then when the second wave hit in the fall, 

Alda came back to help again this past 2020/2021 winter. 

 

In May, we emailed out a new 35 x 35 campaign to all our donors and supporting organizations. Our Honorary 

Chair person, Karlis Eihenbaums wrote an article in the Latvian newspaper requesting donations for KD. At a 

church service in Ottawa, he asked all the community members to support KD to the best of their ability. 

 
A landmark venue for the Gala Fundraiser has been booked, more details to come, but it will be delayed for another year to 

fall 2022.  We have hired a new Marketing Agency as our needs have changed. Once they present the new design and logo 

and marketing strategy a new campaign will be announced. 

 

A huge thank you for all the Fundraising Committee members who continued to meet and plan even in these trying 

circumstances. 

 

Valda Berzins, Chair, Fundraising Committee. 
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Janvārī mēs rūpīgi izpētījām Goldie Co. pārskatu un vienojāmies, ka būs jāatrod jauni ziedotāji. Tika ieteikts pieņemt 

Marketing aģentūru, kas varētu izveidot jaunu skatu mūsu dokumentiem, Līdzekļu vākšanas kampaņai, tīmekļa lapai, utt. 

Ērike Jaunkalna uzņemas šī projekta kordināciju. Pa to pašu laiku plāni lielajai Jubilejai rit pilnā sparā. 

 

Pagājušā decembrī, Lauma Stikuts saņēma ieteikumu par tiešsaites sistēmu “Ģrant Advance”, kas analīzē Kanādas ziedotāju  

un Fondu datu bāzi. Pēc komitejas pārbaudes, Fonds iegādājās piecu gadu licensi, un februārī tika izsūtītas 72 luguma 

vēstules dažādiem fondiem, pieprasot ziedojumus Kristus Dārzam. Pandēmija pienāca, un mēs saņēmām dažas atbildes, ka 

viņi šobrīd ir pārtraukuši sēdes un piešķirt ziedojumus. 

 

Martā mēs satikamies, lai noskaidrotu kuras mārketinga aģentūras mēs intervēsim, sazināsimies par telpu īri un cenu 

izraudzītām vietām, izmeklējām firmu, kas uztaisīs jaunu tīmekļa lapu Kristus Dārzam, un tad nonācām pie Covid-19, sēdes 

tika pārslēgtas uz telefonu un pēc tam uz Zoom. Jubileja tiek pārlikta uz 2021.g. aprīli. 

 

Lauma izziņo par par medicīnas masku pieprasījumu darbiniekiem, uz ko atsaucoties, mūsu sabiedrība sagādā tukstošiem 

nepieciešamo masku. Latvijas vēstnieka Kanādā sieva Ināra Eihenbauma pārsteidz KD ar pašas šūtām maskām un sejas 

aizsegiem, kas domāti mūsu iemītniekiem un viesiem. Ontario goda konsuls Kārlis Vasarājs sagādā visiem smagi 

strādājošajiem darbiniekiem smalkmaizītes un virtuļus. Laikam ejot, tiek meklētas papildus gultas paplātes, papildus 

individuālie aizsardzības līdzekļi, u.c. Pēc katra aicinājuma, sabiedrība ir pretimnākoša un KD tiek piegādāts viss 

nepieciešamais. Ontario izglītības ministrs Stephen Lecce arī atbalsta KD, piegādājot individuālos aizsardzības līdzekļus.  

 

Aprīlī tika atbalstītas pateicības pusdienas KD čaklajiem darbiniekiem, par viņu lielo darbu pandēmijas laikā, rūpējoties par 

mūsu iemītniekiem. Pateicības pusdienas tika atkārtotas decembrī, pieminot KD 35 gadu jubileju. Tika intervētas 2 

mārketinga kompānijas un turpmākai sadarbībai izvēlēta Co-Effect. Tanī pat laikā izvēlējāmies Low to the Ground, kas 

izveidotu jaunu tīmekļa lapu KD, kas tika pabeigta septembrī. Paldies Inesei Pogulei, kas no noorganizēja.  

 

Mēs vēlētos pateikt lielu paldies mūsu brīvprātīgajai darbiniecei Aldai Steprānei, pensionētai māsiņai, kas bija mūsu 

brīvprātīgā drošības vadītāja, rūpējoties, lai mūsu darbinieki būtu pasargāti un droši no pandēmijas, sekoja līdzi viņu 

individuālajies aizsardzības līdzekļiem, palīdzēja rūpēties par maltītēm un citiem nepieciešamiem darbiem. Viņa bija KD 

kopš 2020.gada marta līdz jūnijam. Kad sākās otrais pandēmijas vilnis rudenī, Alda atkal nāca palīgā. 

 

Maijā mēs izsūtījām pa e-pastiem jauno 35x35 kapmaņu mūsu ziedotājiem un atbalstītājiem.  KD Goda priekšsēdētājs Kārlis 

Eihenbaums publicēja rakstu Latvija Amerikā, aiconot ziedot Kristus Dārzam. Otavā, dievkalpojuma laikā latviešu sabiedrība 

tika aicināta atbalstīt KD.  

 

Telpas Gala ziedojumu vākšanas pasākumam arī ir rezervētas. Vairāk informācija sekos, taču pasākums ir atlikts uz nākamo 

2022. gada rudeni. Mainoties mūsu nepieciešamībām, mums ir jauna mārketinga kompānija. Tiklīdz viņi mums pasniegs 

jauno dizainu, logo un mārketinga stratēģiju, mēs izziņosim jauno kampaņu.  

 

Liels paldies visiem Līdzekļu vākšanas komitejas locekļiem, kuri turpināja cītīgi strādāt, neskatoties uz apkārt notiekošo 

pandēmijas krīzi.  

 

Valda Bērziņš, 

Priekššēde, Līdzekļu vākšanas komiteja. 

 


