HVEM ER VI?

SÅDAN KAN DU STØTTE

Nepal 2010 er fortsat efter 10 års hårdt arbejde, en
100 % frivillige non-profit organisation, som for dig
der endnu ikke har lært os at kende, giver dig en
stor mulighed for, at du kan være med til at spille
en afgørende rolle ved, at træffe beslutning om,
hvad vej vi skal gå og om hvilke projekter vi skal
arbejde med de kommende år.

Sms: Nepal til 1231, så giver du 50 kr. eller send
valgfrit beløb via MobilePay til 87 35 33.
Indsæt beløb via bank, store som små alle er
velkomne på; reg.nr.: 7780 konto-nr.: 1904119
og så er du med til at gøre væsentlig forskel for
rigtig mange børn i Nepal. Husk at disse beløb er
fradragsberettigede. Vi skal blot samtidig med din
indbetaling have oplyst dit CPR/CVR-nr. hvis du
ønsker at benytte dig af denne mulighed.
Læs mere på; www.nepal2010.dk

Dette kan vi tilbyde, fordi vi er en lille NGO og
fordi vi prøver at vise et sobert og godt eksempel
på fælles løsninger, til glæde for alle også dem vi
samarbejder med i Nepal.
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Ved benyttelse af dette girokort får Nepal 2010 ikke besked
om andet end beløbsstørrelsen. Du skal derfor sende os en
e-mail med navn, adresse og fortælle hvad du har købt via
dette girokort.

Ovennævnte betales pr. måned

100 kr.
kr.
100
200200
kr. kr. 300 kr.500 kr.500 kr.
Valgfrit
beløb
på
kr.
Valgfrit beløb med:………………… kr.

Jeg
2010
med følgende
Jegvil
vilgerne
gernestøtte
støtteNepal
med et
engangsbeløb
på:beløb:

Vi arbejder med en række projekter i Nepal, dog
sjældent mere end 2 år af gangen og disse retter
sig primært mod, at hjælpe så mange udsatte børn
som det er os muligt, bl.a. ved at hjælpe en del
skoler med faciliteter der gør dem attraktive for
de børn som vi ønsker at ”fange”, men også for at
motivere de børn der går på vores skoler.
Der er sket meget på de 10 år hvor Nepal 2010
har været til stede i Nepal men der er stadig hårdt
brug for vores indsats og her kan du ligeledes
spille en afgørende rolle.
Se hvordan på vores hjemmeside;

Gør gadebørn til
glade børn
Vil du være med til, at gøre en forskel
– så støt NEPAL 2010

Gi’ udsatte børn i Nepal en fair chance!
Vil du være med?

Nepal 2010
MobilePay
87 35 33

WWW.NEPAL2010.DK

NB. Ved betaling på dette girokort, opgiv venligst
CPR/CVR-nr., navn og adresse, via hjemmeside,
hvis du ønsker at benytte dig af fradragsretten.

www.nepal2010.dk
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DET GØR VI
Nepal 2010 hjælper børn der har en meget lille
mulighed for, at deres forældre kan betale for en
bare nogenlunde elementær skolegang der herved
kan være med til at forebygge at børn ender på
gaden overladt til sig selv.
Vi laver en del opsøgende arbejde for, at finde de
mest ”jomfruelige” gadebørn, dem som endnu
ikke har været så lang tid i deres nye tilværelse, at
de har vænnet sig til denne.
Ældre gadebørn har tilbudt at hjælpe os med, at
udpege disse ”nye” gadebørn og være med til at
hjælpe dem med at søge vores skoler og få dem
med ind under vores hjælpeprogram.
Betingelsen er, at de selv er motiveret herfor og at
de er villige til at følge vores kodeks for at være en
del af en Nepal 2010 skole.

ANDRE STØTTEMÅDER

HVAD ER VORES VISION

Bliv medlem

Vores vigtigste opgave er fortsat at arbejde imod, at
børn tvinges ud på gaden for at leve eller prøve at
leve deres liv der. Det gælder ligeledes om at give
dem et håb, et selvværd og tro på, at der er brug for
dem, også efter skolen.

Et alm. medlemskab koster 100 kr. og et støtte
medlemskab koster 300 kr. pr. kalenderår. Beløbet
indbetales til Nepal 2010 på reg.nr.: 7780 + kontonr.: 194 2010. Husk at skrive ”medlem/støttemedlem” i tekstfeltet til banken. Som medlem er du
med til at udvikle foreningen og du har prioriteret
adgang til alle vores møder, events, koncerter,
støttefester m.m.

Køb mursten
En af vores succeser har været, at støtte selve de
byggerier og restaureringer der er sket på vores
skoler, ved at købe en eller flere mursten. En god
gave med mening til enhver lejlighed. Én mursten
med dit navn koster min. 100 kr. pr. sten og beløbet
indbetales på; reg.nr.: 7780 konto-nr.: 194 2010.
Husk at skrive ”sten” i tekst–feltet til banken. Du
modtager herefter et nummereret certifikat og
senere et foto af din murstens placering på skolen.
Hver indbetaling udløser én personlig mursten. Så
ønsker du flere mursten med navn eller symbol
på, må du indbetale af flere omgange. NB: Husk
tydeligt navn, adresse og e-mail.

Vi arbejder stadig efter princippet om, at børnene er
den vigtigste del af processen.
Det er fortsat målet, at børnene er med til at hjælpe
andre børn til uddannelse, så de har større chance
for at klare sig selv. Principperne er stadig, at
de børn vi hjælper, skal hjælpe andre børn til en
bedre tilværelse, altså efter princippet om hjælp
til selvhjælp.
Det er det vi prøver at få dig og dem du kender til
at hjælpe os med, i håb om, at blive endnu flere der
vil være med til, at gøre en forskel for rigtig mange
børn i Nepal.
Kort fortalt er vi lidt over 300 godhjertede sjæle der
ønsker at hjælpe udsatte børn i et af de ”næsten”
glemte riger, tæt på; ”Jordens tag og himmelens
gulv”.

Vores princip bygger derfor på ’SMÆK’: selvværd,
motivation, ærlighed og kærlighed.
Har du spørgsmål, ideer eller noget du gerne vil
hjælpe os med, er du hjertens velkommen.

WWW.NEPAL2010.DK

Folder_2020+giro.indd 2

WWW.NEPAL2010.DK

WWW.NEPAL2010.DK

09/03/2020 10.23

