Pojkar och flickor får utbildning och en ny framtid tack
vare vinsten från djurfarmen i Katmandu.

KÖP EN BUFFEL MED KALV VAR MED OCH FÖRÄNDRA POJKARS OCH FLICKORS LIVSSITUATION I NEPAL!

BUFFLAR, KALVAR och en ny framtid
I Katmandu Nepal stödjer församlingen Arken fattiga pojkars och flickors uppväxt och utbildning genom
den indiska organisationen Bethel Felllowship Trust. Ett
självförsörjningsprojekt med djurhållning av bufflar och
grisar samt odlingar startades 2014. Projektet har genom mjölkproduktion och försäljning börjat generera vinst
som används till pojkarnas skolgång och driften av ett
pojkhem. Projektet ger arbetstillfällen och inkomst till de
äldre tonåringarna. Vi vill växa ännu mer! Det finns plats
för flera bufflar med kalvar och i och med tillväxt kan vi
snart förverkliga drömmen om att starta ett eget mejeri.
Nu bygger vi ett center som ska rädda utsatta och
föräldralösa flickor från att säljas till trafficking och prostitution. För närvarande bor 25 flickor i en lägenhet i väntan på
sitt nya hem. I takt med att djurfarmen växer och utvecklas
kan vi stödja även flera flickor med utbildning.

Församlingen Arken, Box 134, S-196 23 Kungsängen

Så här kan du bidra
En mjölkande buffel med kalv kostar 10 000 kronor.
* Du kan välja att köpa en hel buffel med kalv - då ger du hela summan.
* Du kan i stället välja att bidra med en mindre del av inköpet (t ex 1000 kr).
Du som ger hela summan får ditt företags namn på buffeln och du får ditt
företags logotyp som annons på våra hemsidor. Vi skickar gärna faktura om du
önskar det. Kontakta oss på telefon 08 588 840 51 eller via E-post
mission@arken.org. Så här kan du ge:

Bankgiro Arkens Mission 549-7714
Bankgiro Lyft ett barn 90-konto 900-1934
Swish Lyft ett barn 123 900 1934

Mer information
Läs mer om projektet på www.arken.org/mission och www.lyftettbarn.se.
Du kan följa oss på Facebook Arkens mission och titta på filmer från våra
besök i Nepal på www.youtube.com, logga in TVArken.

Telefon: 08 588 840 51

E-post: mission@arken.org

Hemsida: www.arken.org

