Skal du snart forloves, giftes, holde fødselsdag eller fejre en anden glædeligt 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 med udsatte og sårbare børn på Sri Lanka.
Sådan donerer du:
Send en e-mail til VBVO med
emnet: ’’Del glæden’’.
I mailen skal følgende
oplysninger fremgå:
§
§
§

Navn og anledning (navn
gerne på tamilsk)
Donationsbeløb
Evt. særlige ønsker

Overfør derefter beløbet til
VBVO’s konto - oplysninger
findes på hjemmesiden.
Når donationen er registeret
modtager du en bekræftelse fra
VBVO.
VBVO vil sørge for at donationen
bliver leveret til børnenen i
hjemlandet som ønsket.
Når donationen er leveret, vil du
modtage dokumentation via din
e-mail, som du kan gemme som
et glædeligt minde.

E-mail:
info@vbvo.dk
Hjemmeside:
www.vbvo.dk
Facebook:
facebook.com/vbvodk
Instagram:
vbvoinsta

Del Glæden er et projekt, der tager afsæt i VBVO’s
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 forgår ved, at du donerer et beløb efter eget ønske til
VBVO. VBVO vil sørger for at donationen bliver leveret til
sårbare børn på Sri Lanka, så disse kan tage del i din
glæde.
Hvad kan din donation gå til?
Afhængig af beløbets størrelse vil du kunne berige børnene
på forskellige vis. Her kan du se nogle eksempler på, hvad
din donation kan gå til.
1000 kr. = Måltid mad til ca. 20-30 børn samt lidt
skoleudstyr som bøger eller skriveredskaber eller en cykel
samt skoleudstyr til et barn, som har langt til skole.
2000 kr. = Måltid mad til ca. 20-30 børn samt skoletaske
eller hønsehus med tilhørende høns til en børnefamilie
3000 kr. = Måltid mad på flere skoler med ca. 20-30 børn
samt skoleuniform/skoleudstyr eller 2-3 geder eller en
malkeko til en børnefamilie.
Hvorfor skal du donere?
Det er børn, der i dagligdagen ikke har de samme glæder
og privilegier, som størstedelen af børnene i den vestlige
verden har. Derfor gør din donation en forskel.
Lyder dette interessant og vil du vide mere? Så er du meget
velkommen til at kontakte os. Du kan også se billeder fra
forskellige donatoner på vores facebookside.

