GI EN MINNEGAVE
SOM HANDLER
OM LIVET

En minnegave er en fin måte å hedre noen
som har gått bort på. Den er et alternativ
til en vanlig blomsterhilsen og skjenkes til
minne om den avdøde.
Å gi en minnegave til SOS-barnebyer er å
gi til liv som skal leve videre. Minnegaven
bidrar til at sårbare barn får en trygg
oppvekst og mulighet til å skape seg en
framtid.

DET ER ENKELT Å GI
•D
 u kan bruke en vanlig giroblankett eller
nettbank. Informasjon om den avdøde skriver
du i feltet «betalingsinformasjon». I feltet
«mottaker» skriver du:
SOS-barnebyer
Postboks 733 Sentrum
0105 Oslo
Kontonummer: 8380 08 73730
•K
 ontakt oss før bisettelsen på
telefon 23 35 39 00
•P
 årørende vil motta et takkebrev fra
SOS-barnebyer og informasjon om hvem som har
gitt minnegaven.

SOS-barnebyer
Postboks 733 Sentrum
0105 Oslo
Kontonummer: 8380 08 73730

Kindehafti Kiro ser på bildet av seg selv på veggen
og kan huske at hun følte enorm lettelse da hun kom
til SOS-barnebyen i Mekelle i Etiopia.
– Uten SOS-barnebyer ville jeg ha endt på gata.
I stedet fikk jeg en en god mor, omsorg og skolegang.
Nå er jeg gift, har to barn og en god jobb, sier hun.

SOS-BARNEBYER HJELPER BARN
UAVHENGIG AV NASJONALITET,
KULTUR OG RELIGION
SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær
organisasjon som arbeider for å gi barn et
trygt hjem. Vi støtter familier slik at de kan
skape et godt oppvekstmiljø for barna sine,
og gir barn som trenger en ny familie, et nytt
hjem i en SOS-barneby. Vi sørger også for
utdanning og helsetilbud. Målet er at barna
skal bli selvstendige voksne og en ressurs
for samfunnet sitt.

SOS-barnebyer ble stiftet i 1949 av østerrikeren
Hermann Gmeiner som ønsket å hjelpe foreldreløse
barn etter 2. verdenskrig. I dag er SOS-barnebyer
etablert i 133 land og driver mer enn 2 300
programmer. Den første barnebyen i Norge åpnet i
Bergen i 2009.

SOS-familieprogram hjelper foreldre slik at de kan gi
barna sine god omsorg. – Da Sofia var to år, måtte
vi la henne være alene mens vi arbeidet. Det var
forferdelig, forteller Marcelino fra Santa Cruz, Bolivia.
Familieprogrammet sørger for barnehagetilbud og
støtte til foreldrene. Alle de fire barna har gått i
barnehage.

www.sos-barnebyer.no

Da tsunamien traff stranden ved Puducherry i
India i 2004, gikk livet til Adhi (16 år) i stykker. En
ny familie i en ny barneby ga henne muligheten til
å sette det sammen igjen, med gamle
og nye biter.

