Del Glæden
– og skab glæde ud over landets grænser

SÅDAN DONERER DU

Send en e-mail til VBVO
markeret med ”Del glæden”
I mailen skal følgende oplysninger fremgå:
· Hvem donerer?
· I hvilken anledning?
· Donationsbeløb
· Evt. særlige ønsker
Overfør derefter beløbet til
VBVOs konto.
Når donationen er registreret,
modtager du en bekræftelse
fra VBVO.
VBVO vil sørge for at overføre din donation til et udvalgt børnehjem på Sri Lanka.
Herefter vil du modtage billede-dokumentation på donationen, som du kan gemme
som et glædeligt minde.

KONTAKT:

Projektkoordinator,
Tharchika T.
Mob.: 28 49 42 59
E-mail: info@vbvo.dk
Hjemmeside: www.vbvo.dk

Skal du snart forloves, giftes, holde fødselsdag eller fejre en anden glædelig begivenhed?
Tænker du på, hvordan du kan gøre denne dag helt speciel? Så læs med her. Verdens Børns
Velfærdsorganisation (VBVO) tilbyder gennem projektet ”Del Glæden” en enestående mulighed, hvor du kan fejre din dag ud over landets grænser og dele din glæde med børn, der
har brug for dig.

Projektet “Del
Glæden”

Hvad kan din donation gå til?

Hvorfor skal du
donere?

Del Glæden er et projekt,
der tager afsæt i VBVOs
overordnede formål - nemlig at forbedre levevilkårene
for socialt udsatte børn.
Gennem “Del Glæden” har
du mulighed for at dele din
glæde med socialt udsatte
børn. Det foregår ganske
enkelt ved, at du donerer et
beløb efter eget ønske til
VBVO. Beløbet vil gennem
VBVO blive sendt til et
udvalgt børnehjem på Sri
Lanka, der vil bruge donationen til børnenes glæde
og som vil fejre din glædelige begivenhed sammen
med dig.

Du har mulighed for selv at
vælge dit donationsbeløb.
Afhængig af beløbets størrelse
vil du kunne berige børnene
på forskellige områder. Her
kan du se nogle eksempler på,
hvad din donation kan gå til.

Det er ganske enkelt. Du skal
donere, fordi din donation gør
en forskel. Din donation vil
gøre, at din glædelige begivenhed vil blive delt og fejret af
børn, der har brug for dig.
Det er børn, der i dagligdagen
ikke har de samme glæder
eller privilegier, som størstedelen af børnene i den vestlige
verden har. Derfor gør din
donation en forskel.

3250 kr. = Sko til 60 børn
1750 kr. = Skoletasker til 60
børn
1000 kr. = Festmåltid til 60
børn
1000 kr. = Skoleartikler til
60 børn
850 kr. = Drikkedunk til
60 børn

Lyder dette interessant for dig
og vil du gerne vide mere? Så
er du meget velkommen til at
kontakte os. Du kan også se
billeder fra forskellige donationer på vores hjemmeside.

Om VBVO
I Verdens Børns Velfærdsorganisation (VBVO) er vi en
gruppe frivillige tamilere, der
arbejder for at forbedre levevilkårene for socialt udsatte
børn. Organisationen blev
stiftet i maj 2008 og har
hjemsted i Herning. Grundet
vores tilknytning til vores
hjemland Sri Lanka arbejder
vi på nuværende tidspunkt
primært med projekter, der
gavner socialt udsatte og
krigsramte børn på Sri Lanka.
Vi ser et stort behov for

hjælp til disse børn og har
siden 2008 arbejdet på og
gennemført flere projekter,
der har gjort en positiv forskel
i børnenes hverdag. Vi har i
VBVO formået at skabe flere
samarbejdspartnere på Sri
Lanka, der gør det muligt for
os at hjælpe børnene.
Der er fortsat mange
børn, som ikke får den
fornødne hjælp. Derfor vil VBVO arbejde
målrettet for at opstar-

te flere projekter, der kan
give børnene et bedre liv.
Følg os på facebook eller
læs mere om os og vores
andre spændende projekter
på vores hjemmeside.

