BISTAND SOM KOMMER
DIT DEN SKAL
Marys Venner er en godkjent, norsk fadderorganisasjon som
øremerker dine penger til ditt fadderbarn. Vi har en individuell
støtteform som følger de fattigste barna fra de er små og til de
er voksne og kan stå på egne ben.

Marys
Arbeid for barn og ungdom

Venner
Sri Lanka, Thailand og India

Velkommen til Marys Venner
Marys Venner er en partipolitisk, sosial og religiøs uavhengig organisasjon. I mer enn
40 år har vi hjulpet barn og ungdom på Sri Lanka, i Thailand og Bangalore i India til et
bedre liv. Med unntak av en timelønnet sekretær, arbeider alle medarbeidere i Norge
frivillig og uten noen form for godtgjørelse.

• Du kan korrespondere med barnet,
sende gaver eller overføre ekstra
penger til bankboken
• Marys Venner tar vare på barna
fra de er små og til de er ferdig
utdannet og kan stå på egne ben
• Organisasjonen betaler for sekretærog revisortjenester. Øvrige medarbeidere i Norge jobber på frivillig
basis.
• Marys Venner har en administrasjonsprosent i Norge på under 10 %.
• Du kan sjekke våre revisorkontrollerte regnskaper på
www.marysvenner.com,
eller på Innsamlingskontrollens hjemmesider.

Alternativ 2

Velg mellom følgende alternativer for din bistand
og ditt medlemskap i Marys Venner:
Alternativ 1

Gi et fattig barn en sjanse til et verdig liv gjennom
individuelt fadderskap

For 300 kroner i måneden kan et fattig barn sikres næringsrik mat, klær, en seng å
sove i, helsestell og grunnleggende skolegang. Barna er enten foreldreløse, eller de
kommer fra hjem der omsorgspersonene av forskjellige årsaker ikke kan ta seg av dem.
Lokale ildsjeler som Marys Venner samarbeider med, sørger for at barnet du støtter blir
tatt hånd om og og får et trygt og godt oppvekstmiljø i samvær med andre barn. Som
fadder får du informasjon om barnets bakgrunn og livssituasjon.

Hva skiller oss fra andre fadderorganisasjoner
• Ditt fadderbidrag er øremerket ditt fadderbarn
• Du er alene om å være fadder for ditt fadderbarn
• Alle sponsede barn får en bankbok hvor noe av ditt månedlige bidrag settes
inn slik at barnet har en startkapital når det blir myndig
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Bidra til at fattige barn får utdannelse
Grunnleggende skolegang er gratis på
Sri Lanka, i Thailand og i India. Barna
forplikter seg imidlertid til å bekoste egne
skoleuniformer, egne lærebøker og et
daglig måltid mat. Dette har mange
fattige familier ikke råd til. Marys Venner
hjelper derfor barna med disse utgiftene
slik at skolegangen kan realiseres.
I Thailand befinner det seg tusenvis
av statsløse flykninger, blant annet fra
Myanmar, som hverken tilbys skolegang
eller helsetilbud.
For 150 kroner i måneden kan du
sikre at et barn får sitt store ønske om
skolegang oppfylt. Du kan velge om du
vil hjelpe et barn på Sri Lanka, i Thailand
eller Bangalore i India. Du vil få bilde og
biodata av barnet du støtter, men det er
ikke lagt opp til korrespondanse mellom
barn og fadder.
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Alternativ 3

Gi et fattig barn en sjanse til et verdig liv gjennom
kollektivt fadderskap
Barnet som støttes gjennom kollektivt
fadderskap, får akkurat den samme
oppfølgingen og de samme mulighetene som barn som støttes gjennom
individuelt fadderskap. Forskjellen er
at månedsbidragene dekkes ved at flere
støttemedlemmer sammen gir et bidrag
hver på minst kr 500,- pr år.  
Kollektivt fadderskap passer også
for firmaer og organisasjoner som
ønsker å støtte barn uten å forplikte
seg over tid.

Alternativ 4

Støtte til et av Marys Venners kollektive
prosjekter

Som støttemedlem kan du selv bestemme
hvor mye du vil gi i støtte til Marys Venner. Slik
støtte vil i all hovedsak gå til videreutdanning av
barna tilknyttet prosjektene. Vi har bygget opp
og drifter en yrkesskole på Sri Lanka hvor unge
jenter får en utdannelse slik at de kan skape sitt
eget livsgrunnlag. Sammen med en liten frivillig,
tysk organisasjon som kaller seg Chance, eier
og driver Marys Venner også et eget barnehjem
på Sri Lanka, Childrens Corner som ligger
sør i landet. Vi bidrar dessuten med midler til
dataundervisning i fattige slumstrøk i Bangkok i
Thailand, og Colombo på Sri Lanka.
NB! Du får skattefradrag for gaver (pengebeløp) til frivillige organisasjoner over kr 500,gitt i løpet av inntektsåret. Grensen oppad er
kr 25.000 i 2022.
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