Bli med og skape en bedre

FRAMTID
– DIN MULIGHET TIL Å HJELPE

DET NYTTER Å HJELPE
Sinyati fra Tanzania har fått en ny start i livet
SINYATI MISTET begge foreldrene da hun var ganske liten. Etter at foreldrene døde,
har hun og hennes tre eldre brødre bodd i familiens jordhytte. Sinyati har vært
mye alene fordi brødrene går på skolen mange kilometer hjemmefra.
DET VAR VANSKELIG for Sinyati å finne nok mat, og etter å bare hatt litt mais å spise
i seks måneder, ble hun alvorlig underernært. Det holdt på å gå fryktelig galt.
SINYATI HAR FÅTT hjelpen hun trenger for å få en helt ny start i livet. Sinyati har
begynt på skolen og bor nå i et nytt hjem like ved skolen. Hun får daglig omsorg
og sunn mat sammen med 70 andre foreldreløse barn. Det nytter å hjelpe.

Sinyati hadde lite mat, og var
alvorlig underernært. Det
hold på å gå fryktelig galt.

PÅ SAMME MÅTE som for Sinyati, har mange andre foreldreløse barn, lite og
ingenting å klare seg med, og livet kan stå i fare dersom ingen bidrar med noe
for å endre deres livssituasjon.
VI SOM BOR I NORGE, har en unik mulighet
til å hjelpe andre mennesker. Ved å registrere
deg som fadder hjelper du et eller flere foreldreløse
barn. Om noen år kan det
hende at du har vært med og fostret
fram en doktor, sykepleier, lærer, advokat,
eller annen samfunnsbyggende person.
I dag får Sinyati sunn mat,
daglig omsorg, og har
begynt på skolen.

«Du kan
utgjøre en
stor forskjell»

DU KAN VÆRE MED å gjøre det mulig. Du kan
utgjøre en stor forskjell. Ikke bare for det enkelte barn som blir støttet, men
også deres framtidige familier og omgivelser.

BLI FADDER og gi et foreldreløst
barn en god fremtid, et trygt
hjem og en ny omsorgsfull
familie. Din hjelp bidrar også
til full skolegang og et sunt
og balansert kosthold.

Stiftelsen Make Possible
(MAP) ble etablert i 2007 og
arbeider i Malawi, Mosambik,
Tanzania, Uganda og Ukraina.
Stiftelsens formål er å gi
foreldreløse barn en god
fremtid, et trygt hjem og
en omsorgsfull familie.
Hjemmeside:
www.makepossible.no
Bankgiro:
4509 24 82158
Organisasjonsnummer:
991 638 652
Revisor:
Revisjonsgruppen
Mæland & Østbye.

VELG MELLOM FØLGENDE ALTERNATIVER:
A) For kr. 200,- pr. måned, er du med og støtter foreldreløse barn der behovene til enhver tid er størst.
Din støtte vil først og fremst gå til mat, klær, medisiner og annet som barna behøver.

B) For kr. 250,- pr. måned, er du også med og støtter foreldreløse barn der behovene til enhver
tid er størst. I tillegg til mat, klær, medisiner og annet som barna behøver, er du med og finansierer
skoleundervisning for barn som ellers ikke får gå på skole.
C) For kr. 300,- pr. måned dekker du alle kostnader for å gi et foreldreløst barn en ny familie,
et sted å bo, mat hver dag og full skolegang. Du mottar et fadderkort med bilde av ditt fadderbarn,
samt årlig informasjon om utviklingen.
D) For kr. 500,- pr. måned dekker du alle kostnader for å gi et foreldreløst barn en ny familie, et sted
å bo, mat hver dag og full skolegang. Du mottar et eget fadderkort med bilde av ditt fadderbarn, samt
årlig informasjon om utviklingen. I tillegg er du med og gir andre foreldreløse barn som ikke har
egen fadder, mat, klær, medisiner og annet som foreldreløse barn trenger.

q JA! jeg registrerer meg som fadder, og ønsker
å støtte foreldreløse barn hver måned.

q A) Kr. 200,- pr. mnd.
q B) Kr. 250,- pr. mnd.

q C) Kr. 300,- pr. mnd.
q D) Kr. 500,- pr. mnd.

Annet beløp/beskjed til MAP:______________________________________

q Jeg ønsker å få tilsendt giro (fyll ut navn og adresse)
q Jeg ønsker avtalegiro (gå direkte til baksiden)
Fyll ut – vennligst bruk blokkbokstaver:
Navn:_________________________________________________________
Adresse:_______________________________________________________

KLIPP UT

Postnr: _________ Poststed:_______________________________________
Telefonnummer:__________________ E-post:________________________
Dato:___________ Underskrift:____________________________________
Du kan alternativt sende svarslippen i lukket konvolutt til: Stifitelsen Make Possible, postboks 373, 8651 Mosjøen

MAKE POSSIBLE
Svarsending 9716
0098 Oslo

#

Fyll ut – vennligst bruk blokkbokstaver:

tillater at kr. ____________ blir trukket fra min konto hver måned.

Navn:______________________________

Vennligst belast
kontonummer:

__________________________________
Adresse:____________________________
__________________________________
Postnr:_____________________________

Mottaker: Stiftelsen Make Possible. Mottakers kontonummer: 4509.24.82158

q Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av det månedlige trekket.
Stiftelsen Make Possible sparer penger dersom du krysser av her.

Beløpsgrense pr. trekkmåned: kr. _________________

Poststed: ___________________________

Utfylling ikke nødvendig. Dersom maks. beløp ikke fylles inn, blir beløpsgrensen
pr. måned satt til det beløp du ønsker å gi til Stiftelsen Make Possible

Telefonnummer:_____________________

KID: Fylles ut av
Stiftelsen Make Possible

E-post:_____________________________
Du kan alternativt sende svarslippen i lukket konvolutt til:
Stifitelsen Make Possible, postboks 373, 8651 Mosjøen

Signatur:_____________________________________
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q JA! jeg ønsker å gi min støtte til foreldreløse barn, og

