
STÖDFÖRENINGEN VAKEN bankgiro 5344-4923 
Märk: ”Moldavien”

Följ insamlingen på alekuriren.se – vägen mot 6000 Euro

Här fi nns plats för fl er partners

Är den här killen 
värd en framtid?
Stå över kaffet en dag och skänk pengarna till Europas fattigaste barn

För femte året i rad 
genomförs en insamling till 
förmån för Europas fattigaste 
barn i Moldavien. Situationen 
är fortsatt mycket akut i 
landet. Ett fåtal lever gott, 
det stora fl ertalet i missär. 
Övergången från kommunism 
till demokrati har varit 
smärtsam. Korruptionen är 
påtaglig i Moldavien och 
arbetslösheten hög. Värst 
drabbade är barn till föräldrar 
som inte kan försörja varken 

sig själva eller sin familj. 
Dessa barn försöker lokala 
myndigheter, socialtjänsten 
med fl era, att hjälpa efter 
bästa förmåga. Problemet är 
att det saknas resurser och 
den lilla kommunen Budesti 
som Ale har lärt känna är 
mycket utsatt. Varje sommar 
försöker volontärer, frivilliga 
lärare och socialarbetare att 
kartlägga de 100 fattigaste 
barnen. Dessa erbjuds ett 
sommarläger om tio dagar, 

där de får mat, utbildning 
och en chans att repa mod. 
Denna verksamhet har det 
saknats pengar till. Genom 
vår insamling i Ale har 
lägerverksamheten kunnat 
fortsätta. I år blir det femte 
gången som vi fi nansierar en 
av de viktigaste insatserna i 
Budesti kommun.

Insamlingens mål är att 
samla in motsvarande 6000 
Euro. Pengarna går oavkortat 
till sommarlägret i Budesti. 

Våra tidigare insamlingar har 
hjälpt över 500 barn.

Alla kan hjälpa till. Utmana 
dina arbetskamrater om att 
avstå kaffet en dag. Lägg 
istället en tia i en mugg och 
skänk dem till barn som 
verkligen behöver dem.

Avstå något annat onödigt 
till helgen och ägna istället 
Europas fattigaste barn 
en tanke, de är bara på tre 
timmars avstånd...

Sätt in ett bidrag och följ 
insamlingen på alekuriren.se

Alla bidragsgivare som 
skänker mer än 5000 kronor 
blir en partner till insamlingen 
och kommer att synas i all 
marknadsföring.

Insamlingen pågår till 30 maj, 
2013. Ditt bidrag gör skillnad!

DÄRFÖR BEHÖVER MOLDAVIEN VÅR HJÄLP:DÄRFÖR BEHÖVER MOLDAVIEN VÅR HJÄLP:
•  Traffi cking och handel med barn tillhör vardagen
•  Majoriteten av befolkningen lever i fattigdom
• Korruptionen är utbredd
•  Under sommaren får många föräldrar säsongs-

arbeten och barnen lämnas då ensamma hemma 
– i veckor!

• Skolgång är ingen självklarhet
•  Utanför städerna lever många ett ytterst primitivt 

liv
• Med utbildning står nästa generation sig starkare
• Krisen i Europa slår hårt mot de som redan låg ner DITT BIDRAG GÖR SKILLNAD!

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

MMMMMOOOOOLLLLLDDDDDAAAAAVVVVVIIIIIEEEEENNNNNSSSSS BBBBBAAAAARRRRRNNNNN BBBBBEEEEEHHHHHÖÖÖÖÖVVVVVEEEEERRRRR OOOOOSSSSSSSSSS!!!!!
Ge ditt bidrag till bg 5344-4923 (Stödföreningen VAKEN). Märk ”Moldavien”

0 10TKR 20TKR 30TKR 40TKR 50TKR 60TKR 70TKR 80TKR 90TKR

100
TKR

Insamlingen har hittills inbringat 26.700 kr till utsatta barn i Moldavien. Tack för din insats!

EUROPAS
FATTIGASTE


