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Bli fadder - i dag!



Millioner av indiske barn lever i fattigdom og får al-
dri muligheten til å fullføre skolegangen. Indias Barn 
arbeider for at barn og unge i India skal gå på skole 
og få en tryggere og bedre fremtid. 

Utdanning er nøkkelen ut av fattigdom. Barn som 
fullfører skolegangen og deltar i yrkesopplæring får 
ferdigheter og kunnskap som øker deres muligheter 
til å få en jobb, høyere inntekt og bedre liv.

Med støtte fra faddere og andre bidragsytere arbeider 
Indias Barn for bærekraftig utvikling. Vi følger fad-
derbarna gjennom hele skolegangen inntil de er klare 
til å forsørge seg og sine familier. Gjennom utdan-
ning får barna muligheten til en verdig fremtid!

Bli fadder i dag!
For bare 250 kroner i måneden gir du et barn  
utdanning for en verdig fremtid!

Hva får fadderbarnet mitt?
Grunnleggende skolegang
Skolemateriell
Helsekontroll
Oppfølging av sosialarbeider

Vi jobber også med utvikling av lokalsamfunnet der 
fadderbarnet bor .

Hva får jeg som fadder i Indias Barn?
Bilde og informasjon om fadderbarnet 
Oppfølgingsrapporter om fadderbarnet 
Fadderblad med informasjon og reportasjer 
Du kan møte fadderbarnet ditt på faddertur

Indias Barn er en politisk og religiøst 
nøytral bistandsorganisasjon som 
arbeider i delstaten Maharashtra på 
vestkysten av India. Vi er medlem av 
Innsamlingskontrollen. Fadderbidra-
gene dine gir rett til skattefradrag.

www.indiasbarn.no   www.facebook.com/indiasbarn
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