
TACK
för att du bryr dig!

Barnens Bank är Finska Missionssällskapets fond 
för främjande av barns rättigheter i flera länder i Afrika, 
Asien, Latinamerika och Mellanöstern. Genom långsik-
tigt arbete med lokala samarbetspartner åstadkommer vi 
hållbara resultat.

Hopp. Samarbete. Framsteg.

INVESTERA I BARNS FRAMTID
Barnens Bank

Finska Missionssällskapet är en av 
missionsorganisationerna inom den 
evangelisk-lutherska kyrkan i Fin-
land. Sällskapet samarbetar med lo-
kala kyrkor och organisationer i 30 
länder.
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Insam
lingstillstånd: R

A/2016/517 för 1.1.2017 - 31.12.2019, beviljat 22.09.2016 av Polisstyrelsen. 
Åland ÅLR

 2017/6120 för 2018, beviljat 16.8.2017 av Ålands Landskapsregering.  
D

e insam
lade m

edlen används under åren 2017-2019 i Finska M
issionssällskapets utrikesarbete

10€
ett läkarbesök

…
25€
en skoluniform och 
skolmaterial

…
50€
punktskriftspapper 
och underlag för
två elever

…
100€
en månads
fortsättningsstudier

…

Dina pengar 
gör nytta i 
Barnens Bank.

Tack!

DU KAN FÖRÄNDRA 
ETT BARNS LIV!
Miljoner barn lever under sådana förhållanden att de inte kan gå i skola. 
Utan utbildning är det så gott som omöjligt för dem att ändra riktningen 
på sina liv. I skolan kan barnen få kunskaper och färdigheter som hjälper 
dem att ta sig ur fattigdomen.

DIN HJÄLP ÄR VIKTIG
Alla barn har rätt att gå i skola och lära sig nya saker. Via Finska Missions-
sällskapet kan du stöda de mest utsatta barnen i samhället och ge dem en 
bättre start i livet. Också en liten gåva kan ha en avgörande betydelse: en 
skoluniform och skolmaterial öppnar dörren till skolgång.

BARNENS BANK GER
EN GOD START
Barnens Bank främjar barns rättigheter 
på olika håll i världen. Barnens Bank rö-
jer bort hindren för skolgång och stöder 
fortsättningsstudier för ungdomar. Bar-
nens Bank ger barnen bättre levnadsför-
hållanden och en trygg barndom. Genom 
att stöda Barnens Bank är du med och fö-
rändrar barns liv. 

Sujata Limbu har fått börja i Nepals enda 
skola för blinda. ”Utbildning är det vikti-
gaste för oss funktionshindrade. Bara genom 
utbildning kan vi klara oss själva och bli ac-
cepterade av andra. Jag önskar att alla funk-
tionshindrade kunde gå i skola”. 

Tack vare Barnens Bank kan barn som Su-
jata studera och skaffa sig färdigheter för 
att leva ett självständigt liv. Tack för din 
gåva till Barnens Bank!

Kundbetjäning:
020 7127 266*

fms@
finskamissionssallskapet.fi

finskamissionssallskapet.fi
/barnensbank
*020 samtalen kostar 8,35 cent/samtal + 7,02 
cent/min från en trådtelefon och 8,35 cent/
samtal + 17,17 cent/min från en mobil. 
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