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Du sidder her med et nyt magasin udgivet af Active Caring - en gren af AKO’s arbejde. Active Caring er AKO’s nye
betegnelse for nødhjælps-og udviklingsarbejdet. Vi vil fremover satse på at udgive ét magasin årligt, som giver oversigt og indsigt i vores meget forgrenede arbejde i primært de fire lande Nepal, Sri Lanka, Rumænien og Moldova.
Generelt går vi efter at styrke en indsats,
som betyder udvikling, kapacitetsopbygning i lokalsamfundet og samtidig udvide en dialog med myndighederne, for at
kunne stimulere udviklingen af civilsamfundet og bane vej for et samspil mellem
lokale borgere og politikere. Her er meget at vinde, både på den korte og den
lange bane.

Undervisning og basal hjælp
I Rumænien bygger vi videre på 25 års
nød-og udviklingshjælp og øger vægten
på at kunne udvikle basale muligheder
for at landsbyer kan forebygge, at børn
forlader skolen ved bl.a. at støtte dem
med lektiehjælp. Hertil bygger eller lejer
vi lokaler og satser samtidig på at kunne tilbyde undervisning for voksne, som
stadig er analfabeter. Aftenundervisning
over et halvt år kan tydeligvis gøre en
kæmpe forskel. Samtidig med, at vi sender basal hjælp i form at tøj, sko, møbler,
computere m.m., går vi nu målrettet ef-

ter at udfordre de voksne til at komme til
borgermøder. Her kan de drøfte muligheder og hjælpes ad med at finde løsninger
på, hvordan de kan anvende de talenter,
som de har, og finde en måde at skabe
lønsomme virksomheder på, alt efter det
lokale områdes muligheder.

Hjælp til de svageste
I Nepal går vi målrettet efter at kunne
iværksætte sykurser og uddannelsesforløb. Et dagcenter for ældre er i støbeskeen i Hetauda, hvor en kirke har ressourcer
og vilje til at gå ind i det. Jeg tager derud
i marts 2018 og skal mødes med folkene,
som vil give mig tilbagemeldinger ift. projektets fremdrift.

over et tiltagende antal af ‘nørkledamer’
- over 120 er i gang rundt i landet og flere
kommer til. Midt i glæden over vore genbrugsforretninger hilser vi også velkommen til endnu en butik i Grenå. Vi har stor
forventning til udviklingen og forventer,
at arbejdet bliver synligt primo februar
2018. Sidder du som læser et sted, hvor
du ser muligheder for et genbrugsarbejde – så kontakt os gerne på sekretariatet.

En stor tak

Frivillige er fundamentet

Active Caring er meget taknemlig for
alle, der støtter projekterne og håber på,
at flere vil være med i det gode arbejde.
Med stor tak til alle jer, som har løftet
opgaver og muliggjort det hele, ser vi nu
frem til 2018 med håb og forventning om,
at ActiveCaring når endnu længere ud.

Herhjemme glæder vi os over de mange
lokalgrupper og foreninger, der arbejder støt og som danner fundamentet
for vores arbejde. Vi vil gerne styrke de
mange frivillige grupper og vi glæder os

Søren Viftrup
Daglig leder

KOLOFON
ACTIVE CARING er den humanitære afdeling af AKO (Landsorganisationen AKTIVE
KRISTNES OMSORGSARBEJDE)
AKO - Sekretariatet
Vardevej 106, 7100 Vejle
Kontortid: Mandag - fredag kl. 9-13
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Telefon: 7572 5100
Email: kontor@activecaring.dk
Formand: Søren Viftrup, Vejle
soeren.viftrup@gmail.com
Kasserer: Johannes Bech, jb@ako.dk
Bladredaktion:
Bjarke Schmidt, Søren Viftrup,

Anna Franow, Orla Møller (layout)
Bladet udkommer i 1500 eksemplarer
Giv en gave
via hjemmesiden
www.activecaring.dk
eller på konto: 9570 454-56-89372

Op igennem 1980’erne stod det
klart, ligesom tilfældet er i dag, at
omsorg og nærhed var sat under
pres. Ganske mange mennesker
i livskriser oplevede at blive kørt
over - eller kørt forbi. Det førte til
stiftelsen af AKO (Aktive Kristnes
Omsorgsarbejde) i 1989, med det
formål at imødekomme behovet
for at inddrage civilsamfundet i
løsningen af de voksende sociale og medmenneskelige udfordringer, som tonede frem.

Hvem er Active Caring/AKO?
Det startede i en skurvogn

Vækst og nye spor

AKO’s første to år bestod af en indsats i
Thylejren med et skurvognsprojekt, hvor
en socialpædagog flyttede ud i en skurvogn, som blev et åbent, gratis tilflugtssted for børnene i lejren. Senere blev det
udvidet til to skurvogne med overnatningstilbud for børn, hvis forældre ikke
var mentalt tilstede, når dagens og aftenens indtagelse af stoffer var kulmineret.

AKO har altid arbejdet i to spor. Et humanitært spor og et kirkeligt spor. Vi har
brugt betegnelsen ’Nødhjælp og Mission
- Hånd i Hånd’.

Heraf udsprang visionen for Perlen - huset i Øsløs. Et meget spændende landsbyprojekt og bofællesskab, som i mere end
10 år hjalp ca. 100 mennesker, mens de
opholdt sig der i kortere eller længere tid.

Chok-billeder fra Rumænien
I efteråret 1990 sendte Danmarks Radio
TV dokumentaren ”Ceausescu’s børn”.
AKO reagerede med at starte et arbejde i
Rumænien efter princippet: ”Længst væk
fra den vestlige grænse - ud til de fattigste egne”. Det førte os til det nordøstlige
område - øst for Karpaterne - i amterne
Botosani og Suceava. Vi fik kontakt med
amtskontoret og med flere kirker og ud
af dette formedes en indsats, der nu har
varet i 27 år.
Det har indebåret mere end 200 transporter med lastbil med ting fordelt til børne-

Da arbejdet gennem årene er vokset – til
landene Moldova (1998), Nepal (2004),
Sri Lanka (2005) og Ungarn (2012), har vi
skønnet nødvendigheden af at fortsætte udviklingen, men fremadrettet nu i to
mere afklarede spor:

hjem, hospitaler, ældrecentre, børnehospitaler, fængsler, psyk. hospitaler, skoler
og ikke mindst – tusinder af hjem, hvor
fattigdommen er fast boende. Familier
med mange børn og ældre med næsten
ingen indtægt.

Nærhed gennem utallige besøg
Projekt efter projekt blev gennemført. Vi
har besøgt et utal af hjem og opbygget
netværk, som fordeler nødhjælpen. Vi
har bygget lejr i Karpaterne og modtaget
mere end 7.500 børn til 1 uges forkælelse
i de smukke bjerge. Vi har lavet et landbrugsprojekt og kolonihaveprojekt, som
giver selvdyrkede grøntsager til fattige
familier, kurser til afhjælpning af analfabetisme og forbedret hygiejne.

Active Caring – det humanitære spor
med indsatser som nødhjælp, katastrofehjælp og udviklingsprojekter. Dvs. afhjælpe akut nød og iværksætte udvikling.
Active Mission – det kirkelige spor med
mission, menighedsplantning, lederudvikling, kirkebyggeri etc. Gennem dette
netværk vil vi også afdække humanitære
behov.
Tidligere har vi haft organisationsbladet
AKO Nyt, som informerede bredt om arbejdet. Fremover vil vi udgive ét magasin
for hver gren, som udkommer i starten af
året. Dette magasin Active Caring er således det første under vores nye struktur.
Derudover informerer vi vores medlemmer og partnere gennem nyhedsmails,
som udkommer ca. 4-6 gange om året.
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Glimt af håb

DEN GODE
HISTORIE

- nye skridt væk fra fattigdom

Der er ikke noget bedre end at høre beretninger
fra mennesker, hvis liv er blevet forbederet på
grund af den indsats, vi og vores partnere gør.
Mit navn er Aitimaya Praja. Jeg er fra Manahari i Makawanpur,
Nepal. Jeg er 39 år gammel. Jeg har aldrig gået i skole, men jeg
har lært at læse og skrive gennem et voksent læsekursus. Jeg
blev gift for 23 år siden som 15-årig. Jeg har to døtre på 22 og 19
år og en søn på 17 år. Min mand er præst.
Jeg var en typisk husmor. Jeg havde aldrig drømt om andet end
at opdrage mine børn og passe på kvæget. En dag spurgte min
mand mig, om jeg kunne tænke mig at lære at sy. Jeg var perpleks og stille. Han spurgte igen, om jeg kunne tænkte mig at
lære at sy? Grace Society i Nepal startede et sykursus for kvinder
i vores område. Jeg svarede ham, at det var en god mulighed,
men jeg havde kun set unge og uddannede kvinder tage sådan
et skridt. Jeg kunne knap nok læse og skrive eller regne – hvordan kunne jeg gennemføre sådant et kursus?
Min mands positive opmuntring hjalp mig med at tage beslutningen, og jeg startede på kurset. Det var ikke nemt for en
ulærd kvinde som mig, men med Guds hjælp og min families
støtte gennemførte jeg 6 måneders træning. Jeg modtog en
symaskine efter kurset.

Nu har jeg startet egen
skrædderforretning
i
mit hjem. Jeg synes stadigvæk, at matematik
er svært, men mine piger hjælper mig med det
vanskeligste. Jeg syer
forskellige traditionelle
nepalesiske kjoler. Jeg
Aitimaya Praja har lært at sy, læse og skrive.
tjener omkring 500-600 Hun syer kjoler, der er stor efterspørgsel på.
rupier om dagen (30-35
kr.). Jeg kan opspare Rs. 3000-3500 om måneden (ca. 200 kr.)
efter at jeg har hjulpet med at betale for mine børns uddannelse
og for familiens basale behov. Denne beskedne indtjening giver
mig stor tilfredsstillelse. Jeg tjener ikke bare penge, men jeg udfører mit håndværk hver eneste dag. Tidligere var jeg bare en
husmor, som var afhængig af min mand. Men nu er jeg en stærk
forretningskvinde, som ejer sin egen forretning og hjælper min
mand med at forsørge familien.
Jeg er dybt taknemmelig for Grace Society Nepal og støtteorganisationen Active Caring for at tilvejebringe denne vidunderlige mulighed for kvinder i fjerne egne.

En faglig hjælp
til rumænske skoleelever

I oktober 2017 rejste Poul Erik Grønhøj til Rumænien med en lille gruppe danske elever for at inspirere rumænske unge i deres skolegang. Han skriver:
Idéen til en undervisningsrejse kom, da jeg i oktober 2016 mødte Simina Rosu og hendes mand Marcus. Simina fortalte om sit
arbejde med en lektiecafe ud fra en kirke, hvor arbejdet i høj
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grad gik ud på at fastholde børnene i skolen, så de ikke dropper
ud. Jeg spurgte, om ikke jeg skulle komme engang, sammen
med fire af mine tidligere naturvidenskabelige elever, og lave
noget spændende undervisning og hjælpe Simina med at overbevise børnene om, at det er en god ide at få sin skolegang gjort
færdig. De købte ideen med det samme.
Det undervisningsbesøg kom i stand i oktober 2017! Forud var

HIGH-LIGHTS FRA 2017
Gode initiativer i Mindresti
2017 blev året, hvor Active Caring påbegyndte byggeriet af kommunehus og kirkebygning i Mindresti, Rumænien.
Active Caring /AKO har arbejdet i Mindresti siden 2002. En landsby med mange fattige familier, sigøjnere og ældre. Børnene i
området står i fare for at droppe ud af skolen. Active Caring fik
et ønske om at skabe en LektieCafé til forebyggelse af børnenes
drop-out. Derudover et ønske om, at kunne tilbyde lokalbefolkningen mulighed for aftenkurser. Mange voksne er analfabeter
og vil kunne drage meget stor nytte af en sådan indsats.
Et byggeprojekt i to etager blev påbegyndt i juni 2017. Stueetagen bliver indrettet til kommunehus til lektiehjælp, voksen-undervisning og borgermøder, der skal fordre udvikling. 1. sal bliver hjemsted for kirken. Områdets borgmester blev taget med
på råd og der blev afholdt et borgermøde d. 22. oktober. Borgerne blev meget glade for initiativet og ser med forventning
frem til at kunne bruge stedet.

Udvikling i området Golaesti
I Oktober 2016 kom vi på vores første besøg i Golaesti, Rumænien, og her så vi ufattelig nød. Vi oplevede stærkt, at vi skulle
hjælpe her både fysisk, materielt og åndeligt.
I 2017 besøgte vi igen området og her mødte vi to meget fattige
familier, som er taget ind i Mothercare programmet. Én familie
har fået doneret penge til et nu næsten færdigbygget hus, da
deres hus var ved at styrte helt sammen. Active Caring bragte
to varmekilder til dette byggeri under ’Sult og Kulde’-turen i december 2017. I den ene ende af huset er der bygget yderligere
24 kvm. til brug for undervisning i området. Familien, der flytter
ind, har en søn på 15 år, hvis kundskaber i skolen har placeret
ham som den bedste elev. Hans lektielæsning har hidtil skullet
klares ved et sterarinlys i en lille lanterne, fæstnet i loftet, der
hænger truende ned i det ’køkken-alrum’ på ca 10 kvm. hvor familiens liv blev levet.

Operation ‘Sult & Kulde’
Sult og Kulde anno 2017 blev præget af en stor indsats, både
med madvarer til mange, trængte familier og med julegaver til
ca 1600 børn.
To store transporter blev sendt i den sidste uge af november og
vi besøgte mange steder, lige fra Pomirla, Ibanesti, Baranca Hudesti nord til Victoriaområdet og Golaesti i syd. Mad og brændsel blev købt og tæpper, varmt tøj og strikkesager fra de mange
strikkedamer i Danmark blev delt ud. Det står klart for mig, at
hver eneste krone er dyrebar. Tak til alle givere!

gået megen tid med at finde sponsorer dertil. De fire unge menkirke i en sigøjnerlandsby i Sendreni, der ligger for enden af 5
nesker, jeg havde fundet, var alle uformuende studerende! Derkm. grusvej, klods op af grænsen til Moldova… uden internet
for var det nødvendig med sponsorstøtte. Stille og roligt faldt
og med dårlig telefonforbindelse. Tirsdag var vi klar til at møde
alle brikker på plads.16.000 kr. var samlet ind på forskellig vis
op på skolen: LICEUL TEHNOLOGIC IONEL TEODOREANU, VICtil rejse, billeje og madudgifter og 12.000 kr. til at
TORIA. Skolen er egentlig en High School, men
Skolen i Victoria
købe udstyr for! Det er både jeg, mine elever og
det må de ikke kalde sig, for det får eleverne ikke
skolen i Victoria meget glade for. Tak til alle bi- ligger i noget af det høje nok karakterer til, og de har ikke råd til det
dragyderne!
allerfattigste område udstyr der kræves. Derfor det ”Teknologiske” i
navnet. Vi kom ind i 8. kl. fysik og så, hvordan de
Efter to timers flyetur landede vi i Cluj, Napoca. i Rumænien. Simina
med hjemmelavede remedier, fremlagde et proSeks timers køretur senere ankom vi til AKO lage- fortæller, at op imod
jekt de havde haft.
rets lejlighed i Mindresti, hvor vi boede de første
50%
af
skolens
børn
par døgn. Om mandagen havde vi en aftale på en
Elever og lærer gjorde store øjne da de så alt det,
har
store
sociale
meget fin friskole i Suceava, Filadelfiaskolen. De
vi havde med til dem. Læreren kom med en fysikproblemer.
havde masser af udstyr og god økonomi – en skæbog og viste os en side, mens hun sagde: ”Nu kan
rende kontrast til skolen i Victoria, som vi senere
jeg lave disse forsøg. Det kunne jeg ikke før!”
skulle besøge. Vi skulle følge fysikundervisningen hele dagen og
Om eftermiddagen hjalp vi Simina i lektiecafeen. Det var femte,
også lave forsøg med dem. Mine elever, Rikke, Mette, Martin
syvende og ottende klasse, der skulle have hjælp. Det er sådan,
og Lars fik megen ros af Lucian Cosovanu, fysiklæreren, for den
at efter ottende klasse er der en stopprøve. Består man ikke
pædagogiske måde de arbejdede på!
den, er det ottende klasse om igen. Det kan gøres to gange
Sidst på eftermiddagen var det tid at pakke al udstyret i bilen
mere, så er det ud af skolen og hjem til landsbyen. Undervisning
og køre de 150 km ned til Simina. Vi blev indkvarteret i en lille
og uddannelse er den eneste vej ud af fattigdom.

5

Mål for 2018 - Rumænien
Active Caring vil oprette multihuse
som skal indeholde
• Tilbud om lektiecafé for en række
nærtliggende landsbybørn.
• Tilbud om voksenundervisning for
18-60 årige, så de kan læse, skrive
og regne.
• Borgermøder med debat og idéfostring: Hvordan kan vi bruge vores
talenter og selv udnytte synergi og
tage ansvar?

I 2018 vil vi fortsat satse på at styrke projekter, som vi ser giver gode
resultater. Vi har her især fokus på Nepal og Rumænien.

Projekter i Nepal
NonFormalEducaton
Det ene udviklingsprojekt handler om
voksen undervisning for de ganske mange, der er analfabeter. Første kursus - kaldet NonFormel Education, er kreeret af
myndighederne. Vi har ”købt” og afholdt
kurser for ca. 22 voksne i Hadikhola, Makawanpur i perioden april-sept. 2017.
Aldersmæssigt har deltagerne været mellem 14 til 57 år. Alle kan nu skrive deres
egne og familiens navne, de kan læse
offentlige opslag, de kan tælle til 100 og
foretage regnestykker som additon og
subtraktion. ”We were blind, but this program has opened our eyes”.

trængt tilskud til familiens underhold. Et
løft i selvværd, en glæde ved at opdage
og bruge nye færdigheder og en stort
hjælp for hele familien.

Mål for 2018 - Nepal
Målet er at gennemføre tre sy-kurser
på tre forskellige lokaliteter, hvor 4050 kvinder udrustes til at drive egen
forretning.
Målet er at fonde tre Non Formel
Education programmer og give 50-60
voksne analfabeter mulighed for at få
en basisuddannelse i at læse og regne.

• Demokrati og foreningsliv læres og
anvendes.
• Workshops indefor det sociale og
kulturelle område (f.eks. hygiejnekursus)
• Musikundervisning,
sats og lign.

omsorgsind-

og området står med det faktum, at rigtig
mange migrerer, mens en større gruppe
fortvivlet spejder efter muligheder.
Følg med på hjemmesiden og i nyhedsbrevene for at se hvor og hvordan projekterne sættes i værk og udvikler sig.

Vi håber, at denne korte skoletræning vil
spille en vital rolle i deres videre udvikling.

Sy-kursus
Det andet projekt i Nepal er Active Caring’s sy-kursus for kvinder. Indtil nu har
vi afholdt tre sykurser for 15 kvinder, hvor
de i et halvt år fik undervisning 6 dage om
ugen. De startede med at få en ny symaskine, og denne maskine fik de med hjem
efter genenmført kursus. Flere kvinder
har allerede etableret forretning på eget
hjemmeværksted og indtjener nu et til-

DER ER BRUG FOR DIN STØTTE
Støt Active Carings arbejde
via vores hjemmeside
www.activecaring.dk
eller overfør til vores konto
i Danske Bank:

AKO konto: 9570 454-56-89372
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RomAgrar landbrugsprojekt

Projekter i
Rumænien
Multihuse / udviklingsprojekter
Active Caring har de seneste to år tumlet
med at styrke udviklingen i de mest fattige og sårbare områder. Disse er typisk
karakteriseret ved, at børn i relativt stort
omfang, forlader skolen alt for tidligt.
De voksne kan ikke finde fodfæste på
arbejdsmarkedet, oftest fordi de bor i
områder, hvor erhverv og industri er helt
i knæ. Produktionsvirksomheder lukker
eller flytter af strukturmæssige årsager -

Et landbrugsprojekt blev opstartet i 2002,
hvor AKO opkøbte ca. 20 ha jord og opstartede landbrugsprojektet RomAgrar.
Vores rumænske samarbejdspartner Remus klarer entreprenørskabet med tre
traktorer, plov, harver, såmaskine, mejetærsker m.m.
Fattige familier i området får del i høsten
hvert år. Men initiativerne udfordres af
behov for midler til reparation og vedligeholdelse.

Mål for 2018 - RomAgrar
Active Caring sigter efter at støtte
yderligere to jordbrugsprojekter.

Genbrugscentre i Danmark
En stor del af Active Carings arbejde finansieres
via vores genbrugsbutikker.
Active Caring har tre genbrugsbutikker. Formålet med Active
Caring’s butikker er at indtjene penge til at støtte mennesker i
nød. Her kan du få et overblik over, hvor butikkerne ligger og,
hvordan du kan bidrage.

GENBRUG, ØSTER VANDET
Elmeholmvej 6, 7700 Thisted
Åbningstider:
Onsdag kl. 10-16 | Lørdag kl. 10-16
I genbrugsbutikken sælges tøj, ting til hjemmet, legetøj og
møbler. Der er 13 damer, der skiftes til at passe butikken og
der er altid kaffe og hjemmebagte småkager til kunderne:
”Vi bestræber os på, at kunderne føler sig velkommen og
får en god oplevelse, når de handler.”

GENBRUG, NY NØRUP
Billundvej 31, 7182 Bredsten
Åbningstider:
Onsdag og fredag kl. 13-17 | Lørdag kl. 10-14.
”Vi byder alle hjertelig velkommen i Active Caring´s genbrugsbutik i Ny Nørup. Vi sælger tøj, møbler bøger, legetøj
og mange andre brugsting til hjemmet, så kom og gør en
god handel i butikken.”

GENBRUG, NYKØBING MORS
Nygade 8, 7800 Nykøbing Mors
Åbningstider:
Mandag og onsdag kl. 10-14 | Tirsdag og torsdag kl. 10-17
”Vi vil gerne, at det skal være en kreativ og anderledes
oplevelse at handle i butikken. Vores ønske er, at alle slags
mennesker skal føle sig velkommen i butikken. Derfor prioriteres snak og kontakt højt, og der er altid kaffe på kanden
og tid til en hyggesnak.”

PERLENS LOPPEMARKED
Udover vores genbrugsbutikker holder vores lokalforening
”Perlen” hver år et stort loppemarked i Øsløs, hvilket tjener to
formål. Det ene er at støtte transporter af nødhjælp til Rumænien og Moldavien samt lokale udviklingsprojekter i landene. Det
andet er, at skabe rammerne om en 4-dages folkefest, hvor den
lokale befolkning kan mødes og hvor der er rum, hygge og socialt samvær.

Ny Genbrugsbutik
Februar 2018 får Active Caring en ny genbrugsbutik i Grenaa.
Lokalerne er beliggende i Søndenå Centret på De Lichtenbergsvej 19-21, 8500 Grenaa. Ny lokalforening er blevet startet
og en basisgruppe af flere frivillige er klar til at drive butikken.
Lederen hedder Terry Hawkins.
Har du lyst til at arbejde som frivillig i en af vores butikker, så
kontakt os i sekretariatet.
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Nødhjælps- og opsamlingslagre
Frivillige har siden 1991 indsamlet og uddelt nødhjælp i Rumænien til meget trængende børnefamilier, skole og børnehjem, ældrecentre og børnehospitaler.
Nødhjælp var Active Caring ’s første projekt, og det har så
udviklet sig til mange områder og projekter igennem årene.
Active Caring’s lokalforeninger indsamler nødhjælpen, som
bliver sorteret, pakket og transporteret til Rumænien. Udgifterne til transport af nødhjælp til Rumænien bliver dækket
ind via Active Caring ’s frivillige arbejde fra genbrugsbutikker
og loppemarkeder, samt støtte fra medlemmer og andre givere. Antallet af transporter afhænger derfor af overskuddet
fra aktiviteterne og indsamlede midler.
Active Caring har tre opsamlingslagre i Danmark, hvor alt udstyr bliver indsamlet.

Nødhjælpslager Øster Vandet
Elmholmvej 6, Øster Vandet
7700 Thisted
Indlevering: Alle dage - følg skiltning

Nødhjælpslager Ny Nørup
Billundvej 31
Ny Nørup, 7182 Bredsten
Indlevering: onsdag og lørdag, 10-16

Nødhjælpslager Avnbøl
Avnbøløstenvej 62
Avnbøl, 6400 Sønderborg
Indlevering: Alle hverdage 9-15

Fokus på partnerskaber
På vores hjemmeside er alle vores projekter udførligt beskrevet og det er muligt at øremærke sit bidrag til et konkret
projekt. Udover øremærkede bidrag er vi meget afhængige
af vores trofaste partnere, som støtter organisationen og
dermed giver os handlefrihed og grobund til at udvikle og
lave nye tiltag.

100 nye partnere
Et af vores mål for 2018 er at få 100 nye partnere, som vil
støtte Active Caring med et fast beløb hver måned. Vi har
inddelt vores partnerskaber i tre kategorier, hvor man kan
vælge et bronze partnerskab på 100 kr. hver måned, et sølv
partnerskab på 250 kr. hver måned eller et guld partnerskab
på 500 kr. hver måned.
Som partner vil du være med til at sikre kontinuitet i vores
arbejde og gøre det muligt at lægge langsigtede planer med

hensyn til kapacitetsopbygningen de steder, hvor vi arbejder. Du er med til at ændre livsvilkårene blandt mennesker,
der lever under håbløse omstændigheder.
Hvis du endnu ikke er partner, vil vi bede dig overveje at blive det. Du kan tegne et partnerskab via vores hjemmeside
www.activecaring.dk. Det er nemt og enkelt.
Din støtte er fradragsberettiget ifølge ligningslovens § 8a og
du kan til enhver tid opsige dit partnerskab enten telefonisk
eller skriftligt.

ER DU MED? SKRIV DIG OP TIL VORES NYHEDS E-MAIL
Tilmeld dig via www.activecaring.dk
SÅDAN STØTTER DU
Støt Active Carings arbejde via vores
hjemmeside www.activecaring.dk
eller overfør til vores konto i Danske
Bank: AKO konto: 9570 454-56-89372

AKO er godkendt efter ligningslovens
§8A og §12 stk. 3 d.v.s. gaver er fradragsberettigede og der kan oprettes
gavebreve.

Bliv medlem:
Kontingent: kr. 50,- årligt pr. person
kr. 100,- pr. husstand (hjemmeboende børn over 18 år)

