Vi er
Partners

JULEGAVEK ATALOG 2018

lag en
gledelig jul
Denne lille katalogen vil g jøre mange juleønsker sanne.
Når du kjøper en eller flere av disse gavene går du sammen
med oss om å vise kjærlighet på en konkret måte, til
mennesker som ikke vil få mye annet til jul. Vi synes dette er
en gave som speiler julens budskap.
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FINN UT HVILKEN GAVE
DU HAR LYST Å GI FRA
JULEGAVEKATALOGEN

2

OVERFØR BELØPET TIL VÅR
GAVEKONTO 1503.23.62483.
MERK MED GAVENS NAVN.

3

GI OSS BESKJED PR EPOST
INFO@NORGE.PARTNERS.NGO
ELLER MOBIL 91793095 OG
VI SENDER DEG EN BEKREFTELSE
PÅ GAVEN SOM DU KAN GI BORT

100,-

GI ET MÅLTID

Når du opplever en krise i livet, så kommer folk med
kasseroller fulle av mat og du blir takknemlig. Men statsløse
familier i Myanmar har fått sitt samfunn ødelagt av konflikt.
De har ikke lenger et sosialt nettverk å støtte seg til.
Prosjektet "Nettverk for samfunnsstøtte" består av frivillige
i flyktningleirene som tar seg av sine naboer i leiren - fra
spebarn til de eldre - og ved å g jøre dette skaper de nye
sosiale nettverk som mange kan støtte seg til.

SUNNE BARN
De bor i avsidesliggende landsbyer, ofte etter å ha flyktet
på grunn av konflikter, og uten tilgang til helsetjenester
eller kunnskap om helse. Derfor arbeider Partners med å
bringe helsetjenestene til dem.
170,-

150,-

DAGER FOR JENTER
Livet i en flyktningeleir er langt fra ideelt, men for
jenter som har menstruasjon er det veldig vanskelig.
De har ingen tilgang til sanitærprodukter. En pose
med g jenbrukbare bind lar jenter, som allerede har
mistet mye, beholde noe av verdigheten sin. Posen
med bind gir også jenter mulighet til å delta på
skolen hver eneste dag, slik at de kan få en fullverdig
grunnskoleutdanning.

“Jeg ville meldt meg syk,” sier Naw
Paw Ler Htoo når vi spør hvordan hun
håndterte menstruasjon. Takket være
g jenbrukbare bind som hun har fått
utdelt, behøver hun ikke lengre finne
på unnskyldninger eller gå glipp av
mer skolegang. Hun sier hun er mye
lykkeligere nå.

200,-

SOVEPOSER

Uansett hvor voldelig dagen har vært, eller hvor
langt hjemmefra de er, når barn får krype inn i
en sovepose som er bare deres egen og som er
foret, varm, vanntett og god å ligge i, så har de
en liten plass som kjennes trygg.

510,-

LIV TIL 5

Hold en Rohingyafamilie på 5 i live med en eske med
mat for en måned, og en kraftig presenning som
beskytter de mot naturelementene. Når en familie lager
og spiser et måltid sammen blir de påmint at de hører
sammen, og kjenner at de til og med i en flyktningeleir
klarer å skape en bit av et hjem.

FRØ TIL JORDEN
Vi gir gårdbrukere i avsidesliggende landsbyer i Myanmar
opplæring og forsyningene de trenger til å plante, g jødsle,
dyrke og høste mat slik at at de kan forsørge familiene
sine. Å vite at de har mat som vokser utenfor hjemmene
sine gir stabilitet og normalitet til barn som har blitt
internt fordrevet fra sine hjem på grunn av konflikt.
350,-

Når du gir gaven "Frø til jorden", gir du
nye muligheter til bønder som Saw Tha
Chi Poe, som allerede har iverksatt nye
bærekraftige landsbruksmetoder han
har lært fra Partners sin opplæring.
"Det ser ut som det går veldig bra.
Dette året planlegger jeg å dyrke enda
mer ris"

570,-

UTDANNING
TIL LÆRERE
De fleste av oss kan navngi favorittlærerne våre, og hvorfor de var spesielle
for oss. Barn i delstaten Karen i Myanmar
fortjener også å ha en favorittlærer.
Gjør det mulig for dem ved å dekke
opplæringen til en lærer. Gaven din
HAR en innvirkning på hvert barn de
underviser.

alle
gavene i
katalogen
Alle gavene i katalogen som en gigantisk julegave!
Gi barn og familiene deres verdighet i en vanskelig hverdag,
ingrediensene til måltider for en hel måned, en sovepose som er
bare deres egen, utdanning slik at de kan skape sin egen fremtid
og kunnskapen til å få en bedre helse. Gjør alt dette og enda
mer når du kjøper alle gavene. Dette er er den ultimate gaven
til barn som er ofre for konflikt og undertrykkelse
2050,-

Om oss
Over 68 millioner mennesker i verden er blitt
tvunget til å forlate hjemmene sine på grunn av krig.
Sjokkerende er over halvparten av disse barn. Vi
nekter å se barn bli snytt for steder å leve og lære fordi
de vokser opp i en krigssone. Det er derfor, med din
hjelp, at vi arbeider for å sikre at disse barna har enhver
mulighet til å oppleve frie, fullverdige liv. Fordi å elske
er å handle.
I mer enn 20 år har Partners vært en organisasjon
som drar dit andre organisasjoner sier at det er for
vanskelig. Ved akutte kriser tilbyr vi nødhjelp, i tillegg
arbeider vi sammen med flyktninger for å hjelpe de til
å g jenoppbygge samfunn, skoler og skape bærekraftige
løsninger som vil vare langt inn i framtiden.

Mine barn, la oss ikke elske
med ord eller med tunge,
men i g jerning og sannhet!
1 John 3:18
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