Very Thankful to MBAPF with Joy
Arr Man Thit Library
In partnership with Ooredoo, Myanmar Book Aids and Preservation Foundation aka MBAPF has donated
6 Easy Book Laptops and 40 GB internet per month to our library. We are very grateful that and delighted
that we would now be able to invite experts to conduct free computer and internet courses for students
and parents from the community. We wish that MBAPF grows more to support libraries and contribute
more to educational works.
Ma Khin La Pyae Won
Arr Man Thit Library
Tamwe Township, 154 Street
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