Pakker/gaver til fadderbarnet.
Kjære fadder:
Mange av dere ønsker fra tid til annen å sende en hilsen i form av
pakke til fadderbarnet deres i Korea. Dette er selvfølgelig veldig hyggelig for barnet
dere støtter. Vi har nå inngått en avtale med Holt i Korea om at dere fra nå av kan
sende pakker direkte til Holt og ikke via oss som tidligere. Det er viktig da at dere
merker pakken med barnets navn og referanse nummer og hvem som er avsender.
Grunnet de høye kostnadene ved omsorgen for handicappede barn, har hvert
fadderbarn i Korea flere faddere. Derfor er det viktig at: Dere skriver deres fulle

navn på pakken dere sender.
Pakken kan så sendes til
Holt Children’s Services
382-14 Hapjung-dong
Mapo-gu, Seoul, Korea
Ønsker dere å skrive et kort eller brev gjøres dette på engelsk, og denne hilsenen vil
da bli oversatt for barnet. Vi ber fortsatt om at pakken ikke blir for stor. Det er mange,
mange som sender pakker til fadderbarna sine, og derfor er det fint om dere bruker
en A-4 konvolutt å sende pakken i, eller selvsagt mindre enn det hvis dere ønsker.
Alle ekstrabidrag vil gå uavkortet til fadderbarnet. Ønsker dere å gjøre dette, kan
pengene settes inn på konto til :

Verdens Barn
Kontonummer:

Briskebyveien 48 0259 Oslo
6029 06 09537

Og merkes: Fadderskap i Sør-Korea
Dere må også merke giroen med barnets navn og referanse nummer og avsender.
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at vi overfører til
samarbeidsorganisasjonene våre annenhver måned. Det betyr at innkomne midler i
januar og februar overføres i begynnelsen av mars, for mars og april i begynnelsen
av mai osv. De som ønsker å sende penger til jul må derfor sette dette beløpet inn i
løpet av september eller oktober.
Hvis noe er uklart, kontakt oss gjerne på telefon: 22 59 52 06
Eller e-post adresser: dag@verdensbarn.no
Med vennlig hilsen
For Verdens Barn
Dag Lund
Fadderskap Sør Korea, verdens Barn

