Verdier vises i handlinger
HUAMBO

✔ 12 SOS-familier med til
sammen 102 barn
✔ SOS-barnehage for 120 barn
✔ SOS-skole for over 1700 barn
og støtte til lokal skole
✔ SOS-familieprogram som
hjelper familier i krise i lokalsamfunnet – 1400 barn og
omsorgspersoner er med i
programmet

Hjelper familier i krise

Fagforbundets barneby åpnet i 2010. Vi har tatt et ansvar for
å gi barn i Angola en tryggere hverdag og en bedre framtid.
For å klare dette trenger vi flere bidragsytere med på laget.
Da kan vi holde vårt løfte til barna. Støtten til Fagforbundets
SOS-barneby omsetter forbundets verdier til handling.
– Fagforbundets SOS-barneby og familieprogrammet
som støtter familier i lokalsamfunnet rundt barnebyen
er omtanke, solidaritet og samhold i praksis.
Jeg er utrolig imponert over arbeidet og resultatene
de oppnår i Huambo, alltid med fokus på hva som er
det beste for barna og ungdommen. Det er sterkt å
møte familier i familieprogrammet og se den fantastiske utviklingen til dem som etter tre-fire år nå klarer
seg selv. Imponerende.

Svend Morten Voldsrud, Fagforbundets arbeidsutvalg.

Veronica (46) har vært med i familieprogrammet i ett år. Hun
har fem barn, tre jenter og to gutter, som alle var på skolen da
vi besøkte henne. De tre eldste går på yrkesopplæring. Hun
fortalte at situasjonen hennes var svært vanskelig da familien
ble med i programmet. Både hun og barna sultet. Barna gikk
ikke på skolen og huset de bodde i var ødelagt og taket lakk.
Etter at hun kom inn i programmet endret situasjonen seg.

Hun fikk klær og mat slik at de klarer seg, SOS-barnebyer dekket skolepengene for barna og Veronica fikk et stykke
land til dyrking av mat. Hun ble med på jordbruksprogrammet, og nå dyrker hun poteter, mais, bønner og tomater.
Hun regner med å få til eget forbruk nå til å begynne med, og håper også at hun etter hvert får et overskudd hun kan
selge på markedet og på den måten tjene penger.

Takk til alle som bidrar og har bidratt, slik at vi i 2019
kan feire at Fagforbundets barneby er 10 år.

Foto: Turid Weisser.

Mottakers kontonummer
for faste bidragsytere

Fylles ut av SOS-barnebyer.

Familier i krise har ofte flere og sammensatte utfordringer.
SOS-familieprogrammet i Huambo gir familier helhetlig
støtte slik at de kan løfte seg ut fattigdom og en vanskelig
situasjon. Slik skapes varig endring. En av dem som er i
gang med å endre livet for seg og familien, er Veronica.

Foto: Turid Weisser

Fagforbundets barneby i

1602 44 17313

Veronica har fått bo i søsterens hus, mens hun venter på å få reparere det gamle huset. Hun skal få hjelp av familien
til å mure, og håper at SOS-barnebyer kan dekke nytt tak. Selv går hun på lese- og skriveopplæring i regi av SOSbarnebyer. Hennes drøm er at barna skal få seg jobb.

Ja, jeg vil støtte Fagforbundets barneby med kroner:
100,- pr. mnd. via avtalegiro
200,- pr. mnd. via avtalegiro
250,- pr. mnd. via avtalegiro

Konto som skal belastes.

Fødselsnummer. Må fylles ut for å få skattefradrag.

Beløpsgrense
for trekkmåned.

Hvis maks beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen
bli satt av banken. SOS-barnebyer vil uansett ikke
trekke deg for mer enn varslet månedlig beløp.

BRUK BLOKKBOKSTAVER. Kupongen fylles ut og leveres til fagforeningsleder som videresender til SOS-barnebyer.

Fornavn:................................................................... Etternavn:..........................................................................
Adresse:................................................................... Fagforening avd.:

i fylke: ............................

Postnummer:............................................................ Poststed:............................................................................
Telefon:..................................................................... E-post:...............................................................................
E-post må oppgis hvis du ønsker nyhetsbrev fra Fagforbundets barneby.

Sted/Dato:................................................................ Underskrift:........................................................................

SOS-barnebyer, Postboks 733 Sentrum, 0105 Oslo

For denne avtalen gjelder de alminnelige vilkår for AvtaleGiro.

