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Föreningen För Barnens Bästa
c/o Gustafsson
Soldat Skalks gata 10
226 51 Lund

Plusgirokonto 900336-9
Swish: 1233139458
Lund 2015-04-16

”Just nu har vi en svår period. Majsen är
slut. Lifidzi består av 18 byar där det lever ca 5 – 6000 familjer. Vi tänker på familjer med många barn, äldre och sjuka
samt våra barn vid förskolan Centro
Aberto, som är hungriga.”.
Systrarna, Sao José de Cluny, Lifidzi

INSAMLING MAJS till behövande i Lifidzi
Skörden som var klar i april/maj 2018 blev mycket liten. Majsen är slut för länge sedan och
alla är hungriga. I oktober gjorde styrelsen en överföring och innan jul ytterligare en överföring. Systrarna har kunnat köpa majs och dela ut till behövande. Fram till nästa skörd i slutet
av april/maj blir en svår tid. Systrarna har också svårigheter med mattillgången för barnen på
förskolan Centro Aberto och till det nyligen övertagna flickinternatet. Systrarna är självförsörjande, och skörden de får delar de med sig av så lång det är möjligt, i första hand till barnen vid förskolan Centro Aberto. Systrarna ber om mer stöd.

Vill du vara med och hjälpa?

Hemsida:
www.ffbb.se

E-post ordförande:
info@ffbb.se

Postadress:
Soldat Skalks gata 10
226 51 LUND

90-konto:
Pg 900336-9

Organisationsnummer:
838201-5777

Telefon: 046 - 12 35 61

För Barnens Bästa är en ideell biståndsorganisation som ger effektiv
hjälp och arbetar efter barnkonventionens intentioner.

FÖR BARNENS BÄSTA

Förskolan Centro Aberto sörjer för att ca 80 barn får en
trygg vardag och kan äta sig mätta. FFBB stödjer
förskolan sedan 2011. För 5 kr/dag/barn kan barnet äta
sig mätt. Majs för fyra personer kostar ca 200 kr/
månad.

Plusgirokonto: 90 03 36 – 9 eller
Swish: 1233139458
Märk ”Insamling Lifidzi”

Barn förskolan Centro Aberto

Det är många som behöver Din hjälp. Hårdast drabbade
är ensamstående mammor med många barn, far - och
morföräldrar som tar hand om sina föräldralösa barnbarn samt äldre utan familj, sjuka och hiv-positiva.

Ditt bidrag kommer fram, januari 2019

95 % av byborna försörjer sig på småjordbruk där de
odlar sin egen mat. Om skörden slår fel är katastrofen
ett faktum. Familjerna lever i extrem fattigdom, det vill
säga på mindre än 1,25 USD per dag.

Din hjälp kommer fram.
Tack för att du vill bidra!

Utdelning av majs januari 2019

Styrelsen FFBB

Sida: [2]

