
  لنشارك تلويناتنا بكل العامل - رسومات مانداال نابضة بالحياة من مشوار

Mishwar’s Mindful Mandalas - Colouring Across Continents



 .مشوار هو مرادف لكلمة »رحلة« باللغة العربية

 نحن مشوار ، جمعية خريية صغرية بتهتم باألطفال.

 نحن منسكن ومنشتغل بشامل لبنان ، بالقرب من

 الحدود السورية. نحن غري ممّولني من ِقبل حكومات

 أو منظّامت غري حكومية كبرية أو مانحني أغنياء -

 وإّنا فلسفتنا بتقوم عىل بناء شبكة من األشخاص

 حول العامل اليل عندن رغبة مبساعدتنا بإحداث

 تغيري ومتكني املجتمعات الصغرية اليل منشتغل

 معها. نحن منشتغل مع الالجئني الشباب والسّكان

 املحلّيني األكرث ضعفاً واليل بأمّس الحاجة للمساعدة

 ، ومنقّدملهم الدعم من خالل املبادرات املجتمعية

 اليل بيقوموا فيها. هاملبادرات بتحمل طابع إبداعي

 ومتكيني وترفيهي. من وقت طويل جًدا ولحتّى

 اآلن ، عبتم تهميش هاألطفال األكرث ضعفاً عىل

 وجه األرض وتجاهلهم باستمرار من ِقبل نظام

 معطّل بيّدعي أنه بيخدمهم - وهو بالحقيقة ما

 عبيخدمهم - فنحن عم نعمل يش حيال هاملوضوع!

 نحن عم نقوم بعملنا من خالل ربط مجتمعاتنا

 وعائالتنا اليل عم نشتغل معها مبجتمعاتكن

 وعائالتكن ، معتمدين عىل دعمكم كجهد فريق

 .حقيقي

Mishwar means ‘journey’ in Arabic. 

We’re Mishwar, a small children’s charity 
living and working in the north of Lebanon, 
near the Syrian border. We’re not funded 
by governments, large NGO’s or rich 
donors – our philosophy is to build a 
network of people around the world who 
want to help enact the change & empow-
erment we do. We work with refugee youth 
and vulnerable locals, providing support 
through community-driven initiatives that 
are creative, empowering and playful. For 
too long now some of the most vulnerable 
children on earth have been continuously 
sidelined and ignored by a broken system 
which claims to serve them - it doesn’t and 
we’re doing something about it! We do what 
we do by connecting our communities and 
families to yours, relying on your support as 
a real team effort. 



Our team is led by Um Hassan, Abo Mo 
and Abo Qosay as nobody knows the 
needs of their communities like they do! 
This means your support = direct support 
for kids and their families and communities 
on the ground. We support many of the 
community’s needs including; school 
teachers and their camp classrooms, 
wood & crafts workshops, a barbershop, 
handymen for home repairs, cooperative 
farming projects, music production, health 
and medical support, shelter assistance, 
kid’s picnics and days out – basically, if it 
serves the community, we’re all about it!

Real change is possible if we continue 
to find ways to support real people, their 
needs and their ideas. In the right hands, 
even this humble little colouring book can 
be life changing, made with so much love 
and excitement! Within its pages you’ll find 
children’s dreams, stories and smiling faces, 
paired with both their drawings and ours, 
for you to fill with your own jour-neys and 
colours. 

We hope you can feel their love, 
no matter where you are in this 
world.

 بقود فريقنا أم حّسان وأبو مو وأبو قُيص ، وما

 حدا بيعرف احتياجات مجتمعاتهن متل ما هنن

 بيعرفوا! هادا يعني أنو دعمك = دعم مبارش

 لألطفال وعائالتهن ومجتمعاتهن عىل األرض. نحن

 منقوم بدعم العديد من احتياجات هاملجتمع مبا يف

م ، وورش  ذلك املدرّسني وصفوفهم الدراسية يف املخيّ

 النجارة والحرف اليدوية ، وصالون حالقة ، وعاّمل

 إلصالح البيوت ، ومشاريع زراعية تعاونية ، وإنتاج

 املوسيقى ، والدعم الصّحي والطبابة ، واملساعدة

 يف املأوى ، ورحالت ومشاوير لألطفال. يعني بشكل

 أسايس ، أي يش إذا كان بيخدم املجتمع ، فنحن

 !منحاول نقوم فيه

 التغيري الحقيقي ممكن إحداثه إذا واصلنا إيجاد

 طرق ملساعدة أناس حقيقيني ودعم احتياجاتهم

 وأفكارهم. حتّى كتاب التلوين الصغري هاد ميكن

 أنو يغرّي حياة طفل. هالكتاب تم صنعه بالكثري

 من الحب والحامس! رح تشوفوا ضمن صفحاته

 أحالم األطفال وقصصهم ووجوههم املبتسمة ،

 مقرتنة برسوماتهم ورسوماتنا ، إللكم لحتّى  متلؤوها

 .برحالتكم وألوانكم انتو

 .منأمل أنو تشعروا بحبهم ، وين ما كنتو بالعامل



 انا عمر و عمري ٧ سنوات ، احب الرسم و الدوائر

 و االزهار و الورود. اود ان اصبح طيارا يك اسافر كثريا

 و ازور كل بالد العامل. أمتنى ان يشعر األطفال يف كل

 البالد بالسعادة عندما يشاهدون تصاميم املانداال

التي رسمتها

I am Omar, I am 7 years old. I love 
drawing. I love circles, lines, roses and 
flowers. I would love to be a pilot so I 
could travel a lot and visit all the countries 
in the world. I hope kids in other countries 
will feel good like I do, when they get to 
see my mandala. 



Omar عمر



My name is Alaa, I am 15 years old. I love 
drawing decorative designs and I always 
like to draw inspiration from nature and 
roses. I want to become a doctor or a 
lawyer so I can defend people.

 اسمي عالء، وعمري ١٥ سنة. أحب ان ارسم تصاميم

 الديكور وان استوحي رسومايت من الطبيعة والورود.

اريد ان أصبح طبيبا او محاميا ألدافع عن الناس



Alaa  آالء



 انا روان وعمري ١٢ سنة، أحب الرسم والطبيعة، اريد

 العيش يف منزل تحيط به حديقة وازهار، وطموحي هو

ان أصبح فنانة يف املستقبل

My name is Rawan, I am 12 years old. I love 
painting. I really love nature too. I would 
like to live in a house surrounded by a 
garden with flowers and I would love to be 
an artist in the future.



Rawan روان



 انا محمد وعمري ٩ سنوات. أحب استعامل االشكال

 الهندسية يف رسومايت ألين اريد ان أصبح مهندسا يف

املستقبل وأنشئ مبان عمالقة

I am Mohammad and I am 9 years old. 
I like using geometrical shapes in my 
drawings because I want to become an 
engineer in the future and build large 
buildings. 



Mohammad محمد



 انا غفران و عمري ١٣ سنة، ارسم الكثري من االشكال و

 االزهار، و تغمرين السعادة عندما ارسم او الون، سيكون

 امرا رائعا لو أصبحت معلمة فنون الين احب تصميم

 املانداال كثريا. لدي كراسة ارسم فيها كل يوم سأعرضها

عليكم

I am Ghofran, I am 13 years old. I drew lots 
of flowers and shapes. I’m really happy 
when I’m drawing or painting. It would 
be cool if I can become an art teacher 
because I love making mandalas so much. 
I have a book that I draw in every day, let 
me show it to you.



Ghofran غفران



 انا محمد و عمري ١٢ سنة، احب املانداال و لعب كرة

 القدم، حلمي هو ان اصبح مدرب كرة قدم

I am Mohammed, I am 12 years old. I love 
mandalas, drawing and playing football. 
My dream is to become a football coach.



Mohammed محمد



 انا هيثم و عمري ١١ سنة، احب الطبيعة و البحر و

 األنهار،و حلمي عندما اكرب هو ان اصبح معلام الين

احب الدراسة و التعلم

I am Haytham, I am 11 years old. I love 
nature, the sea and the rivers, and I would 
love to become a teacher when I grow 
up because I really love studying and 
learning.



Haytham هيثم



 انا محمد و عمري ١١ سنة، احب الطبيعة و

 الحدائق ، و ارغب ان اصبح ضابطا يف الجيش يوما

ما الدافع عن بالدي

My name is Mohammed, I am 11 years 
old. I love nature and gardens. I want 
to become an army officer one day to 
protect my country.



Mohammed محمد



 انا مرام. و عمري ١٠ سنوات، احب الرسم كام احب

 ان ارسم القلوب للناس الذين احبهم العرب لهم عن

محبتي

I am Maram, I am 10 years old. I love 
drawing and I like to draw hearts to 
express my love for the people I love. I 
want to become a dressmaker so I can 
design beautiful clothes.



Maram مرام



 انا عبد و عمري ٩ سنوات، احب رسم االشكال

 الهندسية ، احب كرة القدم و اريد ان اصبح العب كرة

قدم عندما اكرب

My name is Abed, I am 9 years old. I love 
drawing geometrical patterns. I like soccer, 
and when I grow up I would love to be a 
footballer.



Abed عبد



 انا حنان و عمري ١٢ سنة، احب الضحك و املرح،

 و احب ان انرش السعادة بني الناس من حويل، كام

 احب الورود و االزهار النها تعرب عن السعادة و

 املحبة. حلمي هو ان اصبح صحفية و مصورة النقل

احبار الناس و قصصهم و طرق حياتهم

I am Hanan, I am 12 years old. I love to 
laugh and have fun. I love spreading joy 
to people around me. I love roses and 
flowers because they represent love and 
joy. My dream is to become a famous 
journalist and photographer and share 
news about people, their way of life and 
their stories.



Hanan حنان



 انا وليد و عمري ١٢ سنة، اشعر باالرتياح عندما ارسم

 االزهار او أي يشء من الطبيعة، احب الرياضيان و

اريد ان اصبح مهندسا عندما اكرب

My name is Walid, I am 12 years old. I feel 
relaxed when I draw flowers and anything 
from nature. I really love mathematics. 
When I grow up I want to be a famous 
engineer.



Walid وليد



 انا ارساء و عمري ١١ سنة، احب الرسم و رسومايت دامئا

 مبعرثة النها تعرب عن الحرية، اريد ان اصبح فنانة

 المتكن من رسم هذه االشكال الين اعتقد انها جميلة و

كذلك تشبهني حيث اين اعشق الحياة الحرة

I am Israa, I am 11 years old. I really 
love drawing. My drawings are always 
scattered because they express freedom. 
I would like to be an artist so I can create 
these kinds of drawings because I think 
they’re beautiful and they are like me 
because I would love to live in freedom 
too.



Israa إرساء



 اسمي يحيى و عمري ١١ سنة، ارسم هذه االشكال التي

 تعكس محبتي للطبيعة و الورود و األوراق و النجوم،

احلم ان اصبح طيارا يك احلق يف السامء مع الطيور

My name is Yehia, I am 11 years old. I drew 
this drawing, which is about my love for 
nature, roses, leaves and stars. My dream 
is to become a pilot because I want to be 
in the sky with the birds.



Yehia يحيى



 انا روعة  و عمري ١٣ سنة، احب الرسم و خصوصا

 بالخطوط الحادة، ازيد ان اصبح مهندسة، و أمتنى ان

يتعلم األطفال شيئا من املانداال التي رسمتها

I am Rawaa, I am 13 years old. I love 
drawing, especially in sharp lines. I hope to 
become an engineer in the future. I hope 
other kids can learn something from the 
mandalas I drew.



Rawaa روعة



 :الصفحة األخرية فيها الكود املربّع ملوقعنا عاالنرتنت

 نحن كتري حابّني أنو نتواصل معكم عىل موقعنا

 وأكرث من ذلك أطفالنا هنن حابّني يتواصلوا معكم

 ومع أطفالكم ، فليش ما بتنزلوا عىل صفحاتكم

 عاالنرتنت أي رسمة مانداال بعد ما تلونوها انتو

 mishwarngo@ وتوضعولنا إشارة عاالنستغرام

 Facebook/MishwarLebanon أو عالفيسبوك

 أو بالعريبMishwarNGO# باستخدام الهاشتاغ

 #مشوار

 ما فينا نعرّبلكم مبا يكفي عن مدى رغبتنا بتحسني

 حياة هاألرواح الصغرية الجميلة. هدول األطفال

 أفرغوا قلوبهم هون بهالكتاب ليقدمولكم يشء

ونا نظهر حبنا ودعمنا إلهم. ابقوا عىل  جميل ، فخلّ

 تواصل معنا ، اشرتِوا ، ادعموا وتربعوا إذا بتقدروا

ونا نستخدم هاملبادرة لجعل  واحكوا للناس عنا. خلّ

 .العامل أكرث جامالً وأقل ظلامً

 شكراً لباتريك لرسم صور البورتريهات الجميلة

 لألطفال ، وملونيكا لتنسيق الكتاب ، ولطوين لطرح

 الفكرة يف املقام األول )ولتأسيس مشوار!( ولعبودي

 !لتعليمهم إطالق العنان لخيالهم عىل الورق

 أخريًا ، شكرًا إلكم جميًعا عىل وجودكم هون

!للمشاركة ومساعدة األطفال مبشوارهم يف الحياة

We’d love so much to connect with you out 
there and even more for our kids to connect 
with you and your kids, so why not upload 
any mandalas you’ve coloured-in and tag 
us online via our Instagram @mishwarngo 
or Facebook/mishwarlebanon using the 
hashtag #mishwarngo

We can’t express to you enough how 
much we want to improve the lives of 
these beautiful wee souls. These kids have 
poured out their hearts here to bring you all 
something beautiful so let’s show our love 
and support for them. Stay connected with 
us, purchase, support and donate if you 
can and help spread the word. Let’s use 
this initiative to make the world a little more 
beautiful and a little less unfair.

Thank you to Patrick for drawing such 
lovely portraits of the children, to Monica 
for putting it all together, to Tony for having 
the idea in the first place (and for starting 
Mishwar!) and to Aboodi for teaching them 
to let their imaginations run wild on paper!

Lastly, thanks to all of YOU out there, for 
being here to both join and help kids on 
their journey in life!

www.mishwar.org





www.mishwar.org


