ÅRETS JULKLAPP
"Skolflicka 800
kr
Din gåva ger en flicka ett
helt års skolgång och
täcker utgifterna för
skolmaterial, termins avgifter och uniform. Din
gåva hindrar barnäktenskap.

”MATPAKET”
COVID-19
250 kr
Din gåva minskar hungern
för en familj.
Utmaningarna är stora
efter sviterna av
pandemin. Pandemin har
ökat hunger och
utsatthet.

”SKOLPAKET”
100 kr
Ge bort skolmaterial till en
flicka så att hon kan
fortsätta sin skolgång
ytterligare ett år. Många
barn går inte i skolan p.g.a.
att mammorna inte kan
köpa skolmaterial.

”AKUTFOND”
100 kr
RÄDDA SMÅ BARNS LIV.
Din gåva gör så att små
undernärda barn kan få
mjölkersättning. I
pandemins spår har
undernäringen ökat. Gåvan
räddar liv och minskar
barnadödligheten.

”FÖDELSEBEVIS”
75 kr
Ett födelsebevis är förutsättning för att barnet
skall få gå i skolan.
Ensamstående mammor
saknar ekonomiska medel.

”NÄRINGSRIK
KOST”
100 KR
Näringsrik kost till Hivpositiva mammorna är
viktigt för att
bromsmedicinen skall få
effekt.

”GET” 250 kr
En get är ett bra stöd för
en utsatt familj. Geten
klarar sig i de flesta klimat
och betyder mycket för en
utsatt familj. Geten är ett
steg framåt i deras kamp att
bli självförsörjande.

”GRIS” 250 kr
Grisuppfödning verkar
långsiktigt. Familjer med
funktionshindrade barn
lever i utsatthet. En gris
ökar förutsättningar att
förbättra familjens
ekonomi.

”KYCKLINGPAKET”
25 kr
Uppfödning av kycklingar
ger familjen ägg, och
överskottet kan säljas på
marknaden. Din gåva
verkar långsiktigt för att
förbättra en utsatt familjs
möjligheter till självförsörjning.

”MIKROLÅN” 200 kr

”SYMASKIN” 800 kr

”MORINGA” 100 kr

Gåvan ger utsatta
kvinnor en möjlighet till
självförsörjning. När
kvinnorna ska starta en
egen liten affärsverksamhet behöver de
utbildning och ett litet
räntefritt lån för att
kunna köpa in varor
och/eller material.

En symaskin ger en kvinna
en möjlighet att starta
eget. Den blir en väg till
självförsörjning. På så sätt
kan hon förbättra sitt och
barnens liv. Hon kan betala
skolavgifter och köpa mat.
Genom att stödja kvinnor
till självständighet
bekämpar vi även
fattigdom.

Mirakelträdet Moringa är
livets träd och ger
näringsstöd till barn och
vuxna. Löven, fröna,
blommorna går att tillaga.
Produkterna kan säljas på
den lokala marknaden och
skapa en stabil inkomst.
Gåvan ger en familj 20
plantor moringa.

”HYGIENPAKET” 200 kr
En familj får tvål,
tvättmedel och en
värmande filt. Din gåva
bidrar till att minska
spridning av sjukdomar.
Artiklarna är lyxvara för
utsatta familjer. Filten ger
värme både på dagen och
under kalla nätter.

”FADDERBARN” 150
kr/månad

”GENDER” 200 kr

Om du ger bort ett
fadderskap i julklapp
innebär det att du med ett
regelbundet bidrag hjälper
ett barn till skolgång.
Genom fadderskap stödjer
du barns rätt till utbildning.

Din gåva gör så att
utbildningsprogrammet i
Gender kan fortsätta. 200
kr gör så att två
utbildningstillfällen kan
genomföras för flickorna.
Genderprojektet ger
flickorna kunskaper om
deras rättigheter.

