Gaver til fadderbarn i Sør-Afrika
Pakke i posten;
Mange ønsker fra tid til annen å sende en pakke i posten til fadderbarnet sitt. Dette er selvfølgelig
veldig hyggelig for barnet dere støtter.
Pakker sendes direkte til våre samarbeidspartnere i Sør-Afrika. I Sør-Afrika er det to programmer,
et i Pretoria(SA Cares for Life) og et i Cape Town(NORSA).
OBS!!!
Du må sjekke på rapporten din hvor ditt fadderbarn bor og benytte riktig adresse som nevnt
nedenfor her;
Dersom det på rapporten er logo for SA Cares for Life skal du sende til Pretoria;
SA Cares for Life, Sponsorship Program, P.O.Box 2011, Newlands 0049 Pretoria, South
Africa.
Dersom det på rapporten er logo for NORSA skal du sende til Cape Town;
Norsa Community Care, 86 Church Str., Wellington 7655, South Africa.
Som avsender skriver man sitt fulle navn og adresse utenpå forsendelsen.
Pakken inni forsendelsen;
Pakken som er inni forsendelsen merkes med barnets navn og referansenummer (dette finner du i
rapportene). Skriv navnet ditt men ikke din egen adresse inni pakken. Ønsker dere å skrive et kort
eller brev gjøres dette på engelsk og legges ved pakken inni forsendelsen. Denne hilsenen vil da
bli oversatt for barnet.

Økonomiske bidrag;
Mange ønsker å heller sende ekstra økonomisk bidrag til barnet/familien. Alle pengegaver går
uavkortet til barnet og vil bli benyttet på en sunn og fornuftig måte. Barnet/familien får ikke
penger, men sosialarbeideren vil hjelpe og vurdere hva barnet trenger og hvordan pengene kan
bukes best og kjøpe/ordne dette for familien.
Våre samarbeidspartnere og ansvarlige sosialarbeidere som daglig er i kontakt med barna i SørAfrika anbefaler at pengegaven til et barn ikke overstiger kr.300,- til f.eks. bursdag og/eller jul.
Større pengegaver kan fort skape misunnelse blant andre familier og naboer siden man her bor
veldig tett. Ønsker man imidlertid å gi et større beløp enn kr.300,- er dette fullt mulig, men da vil
det overskytende bli brukt til et fellestiltak for barna i programmet.
Hvis dere ønsker å benytte denne form for gave setter dere beløpet inn på Verdens Barns konto
nr.;
6029.06.09537
Husk å merke overføringen med “ØB” samt barnets navn og case nr. (dette finner du i
rapportene)
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at vi overfører til samarbeidsorganisasjonene annenhver
måned. Det betyr at innkomne midler i januar og februar blir overført i mars, for mars og april i
begynnelsen av mai osv. De som ønsker å sende penger til jul må derfor sette beløpet inn innen
31.oktober.
Trenger du mer informasjon kontakt oss gjerne;
Elin Stad Karlsen ; elin@verdensbarn.no /22 59 52 07

