
 

VBVO-fadder  

Som VBVO-fadder kan du med et 

fast månedligt bidrag hjælpe et 

barn eller en ung på Sri 

Lanka med at få en ud-

dannelse. Bidraget vil bli-

ve videregivet gennem os, 

der samtidig vil stå for 

formidlingen af al kontak-

ten mellem jer. Vi sørger 

derfor også for løbende 

information til dig, så du 

ved, hvordan din støtte 

hjælper, samt at videre-

sende evt. breve og kort 

fra dit barn. Herigennem 

ønsker vi, at du kan lære 

dit barn at kende på et 

mere personligt plan.  

Vi har aktuelt 80 VBVO-

fædre, der hver især gør 

en positiv forskel for børn 

og unge på Sri Lanka.  

Sådan kan du støtte  

Som VBVO-fadder, kan du 

selv vælge om du ønsker at 

støtte en folkeskoleelev, gym-

nasieelev eller universitetsstu-

derende. Det månedlige bidrag 

afhænger af, hvem af disse du 

vælger: 

1-9. klasse = 65 kr.  

10-12. klasse = 100 kr.  

Universitet = 150 kr.  

Uanset hvem du vælger, vil vi 
sørge for, at du gennem hele 
støtteperioden modtager de 
ønskede informationer.  

 

Hvorfor blive VBVO-

fadder? 

Som VBVO-fadder hjælper du 

dem, der har brug for din hjælp. 

Det er børn og unge, der kom-

mer fra krigsramte familier og 

som ikke har de fornødne øko-

nomiske ressourcer til at gen-

nemføre en uddannelse. For 

børnene og de unge er uddan-

nelsen dog en udvej fra fattig-

dommen og de traumatiske op-

levelser fra krigen. Med din 

hjælp kan  de finde vejen til en 

lysere fremtid.  

Hvis du ønsker at blive VBVO-
fadder, kan du sende en mail til 
os, så kontakter vi dig med yder-
ligere informationer. Læs mere 
om os på vores hjemmeside 
www.vbvo.dk. 

 
Bliv VBVO-fadder 
- og giv uddannelse til børn og unge 

På Sri Lanka er der flere hundrede børn og unge, 

som ikke får en uddannelse. Det begrænser deres 

muligheder i livet og fratager dem deres håb om en 

lysere fremtid. Hos VBVO kan du blive VBVO-

fadder og give børnene en uddannelse og dermed en 

lysere fremtid.   
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