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Støt Nepal 2010 

Sms Nepal til 1231, så giver du 50 kr. 
Indsæt beløb: Du er altid velkommen til at donere 
beløb, store som små på reg.nr.: 7780 konto-nr.: 
190 4119 så er du med til at gøre væsentlig forskel 
for rigtig mange børn i Nepal. 
Husk at disse beløb er fradragsberettigede, man 
skal bare huske samtidig med indbetalingen at 
opgive sit CPR/CVR-nr. hvis man ønsker at benytte 
sig af denne mulighed. 
læs mere på www.nepal2010.dk

Vil du være med til, at gøre en forskel 
– så støt Nepal 2010

HVem er VI?

Nepal 2010 er en non-politisk, non-religiøs og en 
non-profit velgørenhedsforening, som du roligt kan 
støtte vel vidende, at dit bidrag går til det som vi 
har oplyst er vores mål, nemlig: At støtte gade-
børn og fattige børn uden andre muligheder for en 
fremtid.
 Vores vigtigste opgave er at forebygge, at børn 
tvinges ud på gaden for at leve eller prøve at 
overleve der, men også at give dem et selvværd og 
tro på at der er brug for dem i et system der har 
’afskrevet’ dem.
 Vi har også valgt at gøre børnene til en betyd-
ningsfuld del af en dynamisk proces, hvor de selv 
hjælper andre børn til uddannelse som gør dem 
bedre i stand til at klare sig selv.
 Nepal 2010 er således et projekt hvor børnene 
skal hjælpe sig selv og andre til en bedre tilvæ-
relse. Altså gennemfører princippet om hjælp til 
selvhjælp.
 Det er dette vi – ca. 350 medlemmer –  prøver, 
at få dig og dem du kender til at få øje på, så endnu 
flere kan være med til at gøre en forskel efter 
principper der kan adopteres og bruges stort set i 
alle andre fattige lande overalt på kloden. 
 I første omgang er det Nepal vi har valgt og som 
kan vise vejen for rigtig mange andre projekter, 
med måden Nepal 2010 gør det på.

www.nepal2010.dkwww.nepal2010.dk

Gør gadebørn til 
glade børn

Vi bygger herberg og skoler til gadebørn 
i Nepal – vil du være med?

Køb en mursten og få dit navn på en skole.

www.Nepal2010.dk

NB. Ved betaling på dette girokort, send venligst 
besked til nepal2010.dk@gmail.com med dit 
CPR/CVR-nr., navn og adresse, hvis du ønsker 
fradragsret for bidraget.
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SådaN kaN du Hjælpe

Bliv medlem 
Et medlemskab koster 100 kr. pr. kalenderår. Belø-
bet indbetales til Nepal 2010 reg.nr.: 7780 konto-
nr.: 194 2010. Husk at skrive ”medlem” 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 store succeser er, at du kan støtte 
selve byggeriet af skolen ved køb af en eller flere 
mursten. En god gave med mening til enhver 
lejlighed. 
 Én mursten med fx dit navn koster min. 100 kr. 
pr. sten og beløbet indbetales ligeledes på reg.nr.: 
7780 konto-nr.: 194 2010. Husk her at skrive ”sten” 
i tekst–feltet til banken.
 Du modtager herefter et certifikat og senere et 
foto af din murstens placering på skolen. Hver ind-
betaling udløser én personlig mursten. Så ønsker 
du flere mursten med navn på, må du indbetale af 
flere omgange. 
NB: Husk tydeligt navn, adresse og tillige din e-mail.

SådaN kaN du ogSå Hjælpe

Hjælp til skolegang
Disse to søskende har via Nepal 2010 fået et nyt liv 
og et håb om en langt bedre tilværelse.

Billederne skulle gerne tale deres eget sprog og er 
taget efter, at to af vores medlemmer indgik aftale 
om at betale for pigernes skolegang.

Arrangementer og frivillighed
Frivillige som ønsker at arbejde for projektet i Ne-
pal er meget velkomne. Vi har en fantastisk base i 
Kathmandu og på vores skoler.
Vores krav er: indsend dit CV, et vellignede (pas)
foto samt en børneattest.
Man betaler selv alle rejseomkostninger, mad og 
betaler pt. 50 kr. pr. dag for opholdet som skal 
betales forud inden afrejsen/ankomsten til Nepal.

Arrangementer i Danmark. Her har vi brug for 
frivillige til at omdele materialer, oplyse om vores 
arbejde samt deltage i vores forskellige arrange-
menter.
Kontakt os for at høre nærmere.

www.Nepal2010.dk

det gør VI

Nepal 2010 hjælper gadebørn og børn der har 
meget lille mulighed for, at deres forældre kan 
betale for en helt elementær skolegang og derved 
er i fare for at ende på gaden.

Opsøgende arbejde
Vi laver opsøgende arbejde for, at finde de mest 
’jomfruelige’ gadebørn, som ikke har været så lang 
tid i deres nye tilværelse, at de har vænnet sig til 
den.
 Flere ældre gadebørn har tilbudt at hjælpe os 
med, at udpege disse ’nye’ gadebørn og opfordre 
dem til at søge om optagelse på Nepal 2010’s 
skoler.

Skolen
Vi informerer og hjælper børnene på vores skole 
om de farer og faldgrupper der er hvis de vælger 
at søge mod storbyen. Det bliver bl.a. gadebørn og 
tidligere gadebørn der kommer og holder foredrag 
om hvor vigtigt det er at holde fokus på, at blive 
i et skolesystem der netop på vores skole(r) er 
en anderledes og bedre mulighed for at vælge et 
bedre liv.
 Skolen skal være et sted hvor alle børn trygt 
kan henvende sig og få et måltid mad og en snak 
med andre børn eller os, om deres muligheder for 
at ændre deres tilværelse til det bedre.
 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. Vores princip bygger 
derfor på ’SMÆK’: selvværd, motivation, ærlighed 
og kærlighed.

www.Nepal2010.dk www.Nepal2010.dk
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Hjælp til skolegang
Disse to søskende har via Nepal 2010 fået et nyt liv 
og et håb om en langt bedre tilværelse.

 

Billederne skulle gerne tale deres eget sprog og er 
taget efter, at to af vores medlemmer indgik aftale 
om at betalte for pigernes skolegang med 100 kr. 
om måneden i 4 år.
 Du kan også vælge at indbetale 200 eller 400 
kr. pr. måned i 2, 4 eller 8 år, og herved gøre en 
kæmpe forskel for et barn. Alt du skal gøre er, at 
indbetale det beløb du ønsker at støtte med og 
skrive: sponsor 1/4 som betyder 100 kr. pr. md. i 4 
år eller sponsor 4/8 hvilket så betyder 400 kr. pr. 
md. i 8 år osv.

Arrangementer og frivillighed
Alle der deltager i vores velgørenhedsarrange-
menter er ligeledes med til at støtte udsatte børn 
i Nepal.
 Frivilligt arbejde og hjælp til projektet er mere 
en velkomment og vi søger stadig især i Danmark 
folk der kan hjælpe os.

www.Nepal2010.dkwww.Nepal2010.dk www.Nepal2010.dk
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