✔ 12 familiehus for 120 barn
✔ SOS-barnehage for 75 barn
✔ SOS-skole for 1500 barn
og støtte til lokal skole
✔ SOS-familieprogram som

- Jeg hadde ingenting. Et dårlig hus uten ordentlig tak, og stor gjeld.
Hverken jeg eller barna hadde ID-papirer, barna gikk ikke på skole og det
var så vidt vi overlevde på det jeg klarte å tjene, forteller Barnabyeh.

I 2008 ble familien med familieprogrammet. Barnabyeh fikk hjelp til å sette
i stand huset og til å skaffe ID-papirer. De fikk støtte slik at barna kunne gå
på skole, Barnabyeh deltok på sykurs på Cambioteskolen og fikk en symaskin da kurset var avsluttet.
Hun fortsatte med videre opplæring i søm, samtidig som hun begynte å sy klær på bestilling.

«Da Fagforbundet bestemte seg i 2005 for å
bygge en hel barneby, kunne det virke som en
urealistisk drøm. Fra åpningen i 2010 og de syv
årene som har gått siden da ser vi at drømmen
har blitt virkeliggjort. Det er som et mirakel.»

I 2014 kunne familien skrives ut av programmet. Barnabyeh er gjeldsfri og selvstendig. Hun jobber også som frivillig i
familieprogrammet i lokalsamfunnet for å hjelpe andre som er i den samme situasjonen hun og barna var i.

hjelper vanskeligstilte familier
i lokalsamfunnet

En av dem som har fått endret livet for seg og familien er Barnabyeh (49).
Mannen døde under borgerkrigen, og hun satt igjen med fem barn.

Barnebyleder Pinto Vunge, Tromsø, 23. september 2017

- Å få støtte gjennom familieprogrammet har endret livet vårt. Vi har det bra og jeg ser lyst på framtiden for barna mine.
Foto: Ingunn Eriksen.

Telefon:..........................

HUAMBO

Fagforbundets barneby åpnet i 2010. Nå bidrar programmet til at over
2000 barn og unge i Huambo har fått en bedre hverdag. Nå gjelder det å
verve flest mulig bidragsytere til å finansiere programmene. 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 med på laget. Da kan vi holde vårt løfte til barna.
Støtten til Fagforbundets barneby omsetter forbundets verdier til handling.

Familier i krise har ofte flere og sammensatte utfordringer. SOS-familieprogrammet i lokalsamfunnet gir familier helhetlig støtte slik at de kan løfte
seg ut av fattigdom og en vanskelig situasjon. Slik skapes varig endring.

Verver: .........................................................

Fagforbundets barneby i

Hjelper familier i krise

Foto: Turid Weisser

Verdier vises i handlinger

1602 44 17313
Mottakers kontonummer
for faste bidragsytere

Fylles ut av SOS-barnebyer.

✔

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.

