GI EN GAVE
SOM FORANDRER
ET BARNS LIV

DEN VIKTIGSTE GAVEN
ET MENNESKE KAN FÅ
SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon
som arbeider for å sikre barn et trygt hjem. Vi styrker utsatte
familier slik at de kan gi barna sine god omsorg. Barn som
ikke kan bo i sin egen familie, gir vi et trygt hjem i en
SOS-familie.

Dåp, bursdag, konfirmasjon, bryllup eller jubileum.
Del oppmerksomheten på den store dagen med noen som
bare ønsker seg et trygt hjem og en vei ut av fattigdom.

Vi jobber for at barn skal få oppfylt sine rettigheter til god
omsorg, helse og utdanning. Målet er at barna skal bli
selvstendige voksne og en ressurs for samfunnet sitt.

Gir du en jubileumsgave til SOS-barnebyer, gir du utsatte
barn den viktigste gaven et menneske kan få: et trygt hjem,
god omsorg og muligheten til å skape seg en framtid.
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www.sos-barnebyer.no

DET ER ENKELT Å GI
EN JUBILEUMSGAVE
Du som vil gi en jubileumsgave kan bruke en vanlig
giroblankett eller nettbank.
Navn på jubilanten fylles i feltet «betalingsinformasjon».
I feltet ”mottaker” skriver du:

		
Grethe Skovli

SOS-barnebyer
Postboks 733 Sentrum
0105 Oslo.
Kontonummer: 8380 08 73730
Har du spørsmål?
Kontakt oss på telefon 23 35 39 00.
Jubilanten vil motta takkebrev med hvor mye penger
som har kommet inn og hvem som har gitt.
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Jeg har jo alt jeg trenger av materielle ting, så da jeg fylte 50 ba
jeg om at gaver ble gitt til dem som har lite eller ingenting – til
SOS-barnebyers arbeid i Huambo, Angola. Det at jeg ønsket meg
penger til barnebyen i stedet for mer «skapfyll» ble veldig godt
mottatt – og jeg vet helt konkret at andre har fulgt mitt eksempel.

Jubileumsgave
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Fire år etter at de fikk et nytt hjem i en
SOS-barneby møter vi Precious og Anna
– to glade jenter med livet foran seg.
Da Precious var 13 år, mistet hun foreldrene sine. Hun og
lillesøsteren Anna på tre ble plassert hos en onkel. Han klarte
ikke å ta vare på dem. Precious måtte passe på Anna, jobbe
på åkeren, hente vann og lage mat. Skolegang var utelukket.
Anna var sterkt underernært.
Jentene fikk etter hvert et nytt hjem i en SOS-familie. Der fikk
de trygghet og Precious fikk være barn igjen. Nå fire år etter,
har Precious flyttet til et av SOS-barnebyers ungdomshus i
byen. Skolen går bra og hun har mange venner. Lille Anna
har blitt en stor og aktiv jente. Og det er selvsagt ekstra stas
når storesøster er hjemme på besøk.

