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Kunskap är n
till förändring
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Genom att fylla i talongen kan du bli en nyckel
fadder och låsa upp dörren till utbildning och
framtidstro för barn i Bangladesh.
Autogiro

Plusgiro (24 52 00-1)

200 kr/mån

Valfritt månadsbelopp

Valfritt engångsbelopp

		

NYCKELFAKTA

Jag vill gärna veta mer om hur jag
kan bli personlig nyckelfadder.

Namn

Adress

Postnummer & ort

Telefon/mobil

• Samarbetsorganisation i Bangladesh är Agape
Social Concern som driver 60 skolor med cirka
5.000 elever. Samordnare i Sverige är Europa
porten, Malmö Pingstförsamling.
• Den kollektiva fadderkostnaden på 200 kr går
till bl.a. lärarlöner, skolmaterial och hälsovård.
• Du kan bli personlig fadder för något högre
kostnad. Se hemsidan för mer info.
• Minst två digitala nyhetsbrev per år skickas
ut. Om du inte har dator kan nyhetsbrevet
skickas ut per post.
För mer info, besök hemsidan

E-post

www.europaporten.com/nyckelfadder
maila oss på

nyckelfadder@europaporten.com

Underskrift

eller följ oss på Facebook

facebook.com/nyckelfadder
Ja tack! Jag vill gärna ha ert nyhetsbrev.
Tips: Du kan också fylla i detta formulär på
www.europaporten.com/nyckelfadder

Malmö Pingstförsamling, Europaporten
Stadiongatan 25 A, 217 62 Malmö
Plusgiro 24 52 00-1

BLI
NYCKELFADDER
yckeln
Kunskap är n
till förändring

Nyckeln till att hennes drömmar ska
kunna förverkligas ligger i din hand.

Bli en nyckelgivare!

Skickas till:
Plats för

PORTO

www.europaporten.com/nyckelfadder

Malmö Pingstförsamling
Europaporten
Stadiongatan 25 A
217 62 Malmö
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JA, JAG VILL BLI

Dimmorna över den lilla byn i Bangladesh
där Sonita bor lättar under gryningen.
Hon hjälper sin mamma att tända en eld i
spisen för att kunna steka det flata brödet
som familjen ska äta till frukost. Sedan
samlar hon ihop sina böcker och travar
iväg mellan risfälten till den lilla byskolan
där hon lär sig för livet. Hon vill bli något
stort när hon blir stor, gärna lärare eller
sjuksköterska. För det måste man gå i
skolan. När hon tänker på hur hårt livet är
för både pappa och mamma som sliter som
dagavlönade på risfälten, vill hon något
annat med sitt liv.
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