Agape Child Care
Sponsorblanket
Jeg indgår hermed aftale om betaling af skolegang
mv., til et barn, som Agape Child Care vurderer har
størst behov, eller jeg vælger selv et barn.
Aftalen er gældende fra d.
Du vælger selv mellem månedlig betaling på 200kr,
eller årlig betaling på 2400kr.

Foreningens formål:
Foreningens hovedformål er at yde hjælp og bistand
til børn af økonomisk trængte familier i Uganda..
a.

b.
c.

Ved hver indbetaling påføres dit eget og dit
sponsorbarns navn.

Agape Child Care.

Hjælpen gives som økonomisk støtte og fortrinsvis ved at
give børn en mulighed for at gennemføre et Primary
School-forløb, fra klasserne P1 til P7. Der kan i særlige
tilfælde ydes støtte til et barns fortsatte skolegang eller
uddannelse.
Der ydes også økonomisk støtte til drift af foreningens
aktiver i Uganda.
Derudover kan der ydes enkeltstående donationer til f.eks.
familier i yderste nød, indkøb af skoleuniformer og
skolebøger mm.

Beløbet skal indsættes på Agape Child Cares konto i
Spar Thy: 9114-0001751379 og din indbetaling skal
være Agape Child Care i hænde senest d. 1. i
måneden.
Navn:

Forhistorien:

Adresse:

En efterårsmorgen i 2009 vågnede Solveig Vinther

Tlf.:

Hvis du har lyst til at gøre en stor forskel for disse
børn og familier kan du sende et beløb, stort eller
lille, til os.

e-mail:

Beløbet kan betales via MobilePay 2231 7613

børn og en Mamma".

Postnr.:

By:

fra Øsløs i Thy ved at Jesus talte til hende: "Solveig,
du skal tage til Afrika og starte et børnehjem for 7

eller indsættes på Agape Child Cares konto
Dato og underskrift:

9114-0001751379.

Blanketten sendes til: Agape Child Care,

Jeg er indforstået med at min donation indgår i
foreningens ”frie midler”, der kan anvendes til almen
velgørenhed.

Vegendalvej 12A, 1.tv. 7700 Thisted.
Sponsoratet kan også tegnes på
www.agapechildcare.dk.
Tlf: 2231 7613 mail: mail@agapechildcare.dk

Du kan også blive medlem af Agape Child Care
og derved støtte vores arbejde i Uganda. Et
medlemskab koster 100,00 kr. pr. år.
Beløbet indbetales på kontonummer 9114-3083683.

Det blev starten til det, vi i dag kender som Agape
Child Care, en humanitær forening, der driver
velgørenhedsarbejde i Uganda, og ALLE gaver,
sponsorater og indsamlede midler går 100% til
arbejdet.
Følg de seneste nyheder på Facebook.
Se projekter, beskrivelser, billeder og TVudsendelser på:
www.agapechildcare.dk

Sponsorbørnene.
Agape Child Cares hovedformål er at sende
fattige børn i skole og sikre dem en
grunduddannelse hvor de lærer at læse, skrive,
regne og tale engelsk.

I øjeblikket går der
ca. 130 børn i tre
forskellige skoler i og
omkring Nkozi.

Landsbyen får sin egen brønd.
I 2014 bestemte Solveig
Vinther sig for at give
landsbyen den største gave
man kunne forestille sig, nemlig
en brønd. Den eneste mulighed
folk indtil da havde haft for at få
vand, var at gå 5 km til det
nærmeste vandhul, hvor vandet
var fyldt med blade og larver,
så derfor er taknemmeligheden stor.

Voksenundervisning.
Agape-husene i Nundu er også mødested for
kvinderne i området. Her lærer de at sy og
strikke, og det kvinderne laver kan de sælge på
et lokalt marked og derved tjene penge.

Familieplanlægning

Her pumper Solveig Vinther det livgivende vand op af
den nye brønd, som er sponsoreret fra Danmark.

Der er ca. 70 børn i St. Patricks Primary School,
hvor der er undervisning til 7. klassetrin.

De større børn går på St. Marys Secondary
School.
Et sponsorat betyder håb for fremtiden for et barn.
Når et barn får en sponsor, støtter man hele
familien, det betyder så uendeligt meget.

Agape Child Care Learning Center

I februar 2019 stod Agape Child Cares hidtil seneste
projekt klar. Et sted hvor de mindste børn i området
kan få gratis undervisning, inden de skal starte i den
"rigtige" skole. Der er 3 klasselokaler med plads til
20 børn i hver. Centret er bygget for midler der er
indkommet ved frivillige sponsorater fra Danmark.

Vi har de seneste år tilbudt gratis prævention til
kvinderne i området. Kvinderne strømmer til og hver
måned får 30 nye kvinder indsat p-stave i
overarmen, svarende til 3 eller 5 års prævention.
Her ser vi billeder fra klinikken i Kayabwe.

