
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 Mellan-
östern. Genom långsiktigt 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 Finland. Sällskapet 
samarbetar med lokala 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

 2018/7388 för 2019, beviljat 6.9.2018 av Ålands Landskapsregering.  
D

e insam
lade m

edlen används under åren 2019-2021 i Finska M
issionssällskapets utrikesarbete

10€
ett läkarbesök

…
25€
en skoluniform och 
skolmaterial

…
50€
skolteve-program i 
ett år åt 50 
flyktingbarn

…
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
Tack vare din hjälp får de allra mest utsatta barnen en bättre start i 
livet. Ett identitetsbevis, en skoluniform och skolmaterial ger 
barnen möjlighet att gå i skola. En trygg skolmiljö förbättrar 
förutsättningarna för inlärning och förebygger diskriminering.

BARNENS BANK GER EN GOD START
Många barn i Angola är papperslösa, undernärda och lever i 
extrem fattigdom. Tack vare Barnens Bank kan 3-5-åriga barn i 
staden Lubango få identitetsbevis och förskoleundervisning. 
Trygga daghem hindrar att barnen blir utstötta och ger dem 
beredskap att kunna börja i skola.  

Tack för din gåva till Barnens Bank!

Kundbetjäning:
020 7127 266*

fms@ 
finskamissionssallskapet.fi

finskamissionssallskapet.fi 
/barnensbank
*020 samtalen kostar 8,4 cent/min från både 
trådtelefon och mobil (moms på 24 % ingår).
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