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om sos-barnebyen
ngabu, malawi

Bedriften din kan sammen med andre bedrifter bidra til en trygg oppvekst for barna i en SOS-barneby.
For når en barneby er ferdig bygget skal barnas hverdag skapes. Hverdagene med tryggheten og omsorgen, maten og måltidene, skolegangen og lærebøkene, klærne og helsetilbudet. En barndom skal fylles
med mange små og store ting som til sammen gir den trygge plattformen for veien videre i livet. En slik
plattform tar tid å bygge. Og du kan være med å forme den. Alle barn fortjener et trygt hjem.
Gi barn i Ngabu et trygt hjem ved å bli SOS-bedriftsfadder!

Sammen for barn i Malawi er et samarbeidsprosjekt mellom SOS-barnebyer og
Odd Fellow Ordenen. Prosjektet strekker
seg over tre år (2011-2013) med formål å
etablere en ny SOS-barneby i Ngabu, sør
i Malawi. I 2008 foretok SOS-barnebyer
Malawi en analyse av barns situasjon i
landet. Chikwawa-distriktet sør i landet,
hvor Ngabu ligger, ble identifisert som
et av de verste distriktene når det gjelder
fattigdom blant barn. På grunnlag av
funnene i undersøkelsen, ble Ngabu valgt
som lokasjon for en ny SOS-barneby.
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Ngabu i Malawi
Ngabu ligger sør i Malawi, som er et av
verdens fattigste land og er sterkt avhengig av bistand. Landet har en svært ung
befolkning og 45 prosent av innbyggerne
er under 15 år. Det finnes i dag tre SOSbarnebyer i Malawi: Blantyre, Lilongwe
og Mzuzu.

Hvorfor hjelpe i Ngabu?
• 40 prosent av kvinnene får barn mens
de ennå er tenåringer.
• 15 prosent av barna under 18 år har
mistet begge foreldrene, og 11 prosent
har mistet en av foreldrene.
• Nesten 70 prosent av de sårbare familiene mottar ingen form for offentlig
støtte, verken psykologisk, økonomisk
eller medisinsk.
• Kun 51 prosent av barna i grunnskolealder går på skolen. Bare 62 prosent av
disse fullfører grunnskolen. Veldig få
jenter får mulighet til å fullføre ungdoms- og videregående skole.
• 37 prosent av barn i alderen 5-14 år er
involvert i barnearbeid.
Det er derfor stort behov for hjelp til sårbare
barn og barn uten foreldreomsorg i Ngabu.
Bli SOS-bedriftsfadder for Ngabu
Gjennom vår SOS-bedriftsfadderordning er din bedrift med på et
langsiktig spleiselag for å gi barn i
denne SOS-barnebyen et trygt hjem.
Inntektene fra samarbeidsprosjektet
Sammen for barn i Malawi går til:
• 15 SOS-familiehus for 150 barn
i en integrert barnebymodell:
- Barna får omsorg og trygghet i 		
		 barnebyen til de klarer seg selv.
- Biologiske søsken skilles ikke,
		 men får vokse opp sammen.
- Alle SOS-barn får til skole- og
		 helsetilbud.
• Barnehage for 90 barn.
• Grunnskole for 320 elever, både fra
SOS-programmene og lokalsamfunnet.
Det vil også bli opprustning av den
lokale skolen.

• Opprustning av det lokale sykehuset.
• Familieprogram hvor man jobber forebyggende for å styrke sårbare familier
i lokalsamfunnet, og dermed sikre barn
rett til en trygg oppvekst i sin egen
familie. Ved full kapasitet vil familieprogrammet hjelpe cirka 2000 barn.
Det vil også bli tilbud om yrkesopplæring i familieprogrammet.

Hvorfor bli SOS-bedriftsfadder?
• Som SOS-bedriftsfadder er din bedrift
med på et langsiktig spleiselag for å gi
barn i Ngabu et trygt hjem.
• Gi et bedriftsfadderskap som gave til
dine ansatte
• En bedrift som engasjerer seg og sine
ansatte utover det som øker omsetningen og bunnlinjen tar et viktig sosialt
ansvar
• Alle SOS-bedriftsfaddere får jevnlig
informasjon i form av tekst og bilder
fra den barnebyen de støtter. Dere vil
også få tilrettelagt markedsmateriell for
å synliggjøre bedriftens engasjement
internt og eksternt.

Interessert i å støtte
arbeidet vårt i Ngabu?
Ta kontakt med SOS-barnebyer
på tlf: 23 35 39 00 eller e-post:
bedriftsfadder@sos-barnebyer.no
Vennlig hilsen,
SOS-barnebyer

Vi jobber bevisst for at administrasjonskostnadene våre skal være lave. Av innsamlede midler i går 85 prosent til formålet.
Et bidrag til SOS-barnebyer kan gi inntil 12 000 kroner i fradrag på inntekten. Ved å oppgi bedriftens organisasjonsnummer
innrapporterer SOS-barnebyer bidragene til skattemyndighetene.

SOS-barnebyer Norge
Mariboes gate 13
Pb 733 Sentrum, 0105 Oslo

Telefon: + 47 23 35 39 00
sos@sos-barnebyer.no
www.sos-barnebyer.no

Bankkonto: 8380.08.73730
Tilsluttet SOS Children’s Villages
International, Østerrike

Et trygt hjem for alle barn

