
HJÄLP!
Insamlingen till Europas fattigaste barn i Moldavien är förlängd!

För sjätte året i rad genom-
förs en insamling till förmån 
för Europas fattigaste barn i 
Moldavien. Med gemensam-
ma krafter försöker vi få ihop 
pengar till en ”särskild insats” 
för de 100 mest utsatta 
barnen i den mycket fattiga 
kommunen Budesti.

Insamlingen har hittills gått 
lite trögt, men vi hoppas kun-

na spurta ordentligt. Målet 
är 60 000 kronor och vi har 
bara kommit halvvägs så vi 
behöver all tänkbar hjälp. 

Volontärer från lokala myn-
digheter, socialtjänsten, 
skolor med flera, arrangerar 
med hjälp av vårt bidrag ett 
sommarläger för de 100 fat-
tigaste barnen. Här erbjuds 
de mat, utbildning, positiva 

aktiviteter och en chans att 
repa mod. Samtidigt kartläg-
ger socialarbetarna barnens 
situation, hemförhållanden 
och behov. Denna verk-
samhet saknar kommunen 
Budesti egentligen pengar till, 
men med pengarna från Ale 
och starka frivilliga krafter på 
plats i Moldavien kan lägret 
genomföras. Fem år i rad har 

vi lyckats lösa finansieringen 
och vi tänker inte låta oss 
misslyckas år sex!

Det finns många sätt att 
samla in pengar på. Hoppa 
över kaffet en dag på jobbet 
och be dina arbetskamra-
ter hänga på. Ni lägger en 
femma i muggen på bordet 
för varje kopp ni egentligen 
skulle ha druckit...

Utmana chefen på jobbet att 
företaget skänker lika mycket 
som personalen lyckas samla 
in...

Insamlingen pågår till 8 juni. 
Kom igen nu Ale!

Vill du i något avseende bidra 
till Europas fattigaste barn 
sätter du in pengarna till 
Stödföreningen Vaken, bankgiro 
5344-4923, märk "Moldavien".

DÄRFÖR BEHÖVER MOLDAVIEN VÅR HJÄLP:

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

MMMMMOOOOOLLLLLDDDDDAAAAAVVVVVIIIIIEEEEENNNNNSSSSS BBBBBAAAAARRRRRNNNNN BBBBBEEEEEHHHHHÖÖÖÖÖVVVVVEEEEERRRRR OOOSSSSSS!!!
Ge ditt bidrag till bg 5344-4923 (Stödföreningen VAKEN). Märk ”Moldavien”
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Insamlingen har hittills inbringat 40.544 kr till utsatta barn i Moldavien. Tack för din insats!

EUROPAS
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NÖDINGE SK
Fotboll

Här finns plats för fler generösa företagare, 
organisationer och föreningar – visa att ni bryr er!
Hoppa över fredagsfikat och sätt in 500 kr till 
Stödföreningen Vaken, bankgiro 5344-4923, Märk ”Moldavien”

Tillsammans gör vi skillnad!
– Vad har du bidragit med?


