
Sponsor  
nr 8013 
 
Bedstefor 
ældrene 
Aurika & 
Ivan Kontja 
bor sammen 
med 7 bør-
nebørn i 
Riscani. 
 

 
Ivans indtægt kr 600/mdr skal række til hus-
leje, varme, elektricitet, vand, tøj, skolebøger 
og mad - Uha det er svært    

 
Mothercare støtter med kr 400/mdr 

”DELE-SPONSOR” 
Mothercare støtter disse familier med kr 400 /mdr 

Det er muligt at være en del af denne støtte -  
f.eks kr 50, 100, 200 eller ? ? kr/mdr 

 

Mothercare laver sponsor aftaler fra kr 50 / mdr -  
og vi garanterer, at alle penge kommer frem  

til de aftalte familier 

Sponsor nr 1337  Marcel 
Foca - alenefar med 4 børn. 
Mor døde af sygdom .  Arbej-
der som daglejer, men det er 
svært da alle i området er 
fattige. Løn for hård markar-
bejde kan være grøntsager, 
frugt eller lidt mad til børne-
ne.  
Bor i meget dårligt, fugtigt og 
utæt ladebygning. Ikke rin-
dende vand. Toilet er i et 
skur i haven.  

De ældste børn hjælper  
godt til i husholdning.  
Macel vil også at børnene 
skal passe deres  
skolegang.  
 

behov  
kr 400/mdr 

Sponsor  
nr 8014        
Vilalie & Gaits 
3 småbørn 
Har en lille 
jordlod, som 
Vilalie dyrker 
meget intenst. 
Indtægt kr 
650/mdr. Bor i 
meget lille hus tæt på Riscani. De har stort 
brug for økonomisk hjælp til det daglige liv  
  

behov kr 400/mdr  

NYE sponsor familier i RISCANI-MOLDAVIEN 



 
 

Organisationen ”Mothercares støtteforening i Danmark” - bygger på det kristne 
livs-grundlag og vi arbejder ud fra ordet: ”at række dit brød til den sultne”.  
Formålet er at formidle økonomisk støtte til fattige familier fortrinsvis  
børnefamilier samt enlige pensionister, hvor behovet måtte være størst.  
Man kan tegne en  sponsor aftale på store og små beløb (min kr 50/mdr) der 

indbetales løbende - du kan til enhver tid standse indbetalingerne 
 *  *  *  overhovedet  ingen  bindinger  *  *  * 

- Mothercare garanterer, at indbetalte beløb kommer til den aftalte familie. 
Hvert år på foreningens generalforsamling fremlægges kvittering  
fra sponsor familierne for modtagelsen på de udleverede beløb. 

Indbetalinger til AKO-Mothercare er skattemæssigt  
fradrags berettiget med op til kr 15.900 pr indbetaler 
Få yderligere oplysninger om Mothercare ved at kontakte: 

Formanden: Bjarke Schmidt     Brombærhegnet 30,   6400  Sønderborg 
   tlf 2840 2875       mail:   Mothercare.Bjarke@gmail.com 
Kasserer:  Johannes Bech,          Sekretariatet Vardevej 106 7100 Vejle 
    tlf  7572 5100        mail: johannesbech@ako-danmark.dk 
Bank:   8010  1011767      Sydbank  Sønderborg  

2018 
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Hver eneste dag, får langt den største del af Europas be-
folkning nok at spise. Det glæder vi os over. For nogen kan 
hverdagen dog være en kamp for det daglige brød.  
I de sidste 21 år har Mothercare været i stand til at kunne 
sende penge til rigtig mange familier i Rumænien, som ikke 
har haft mad, varme, tøj eller penge til at købe de mest 
nødvendige dagligdags ting, takket være rigtig mange dan-
skere, der har set nøden og har kunnet afse penge til at 
hjælpe. Mothercare har også mærket behovet fra nabolan-
det Moldavien. Nøden er om muligt langt større der. Mo-
thercare har derfor åbnet op for de første 10 sponsor-
familier fra Moldavien. Nogle er omtalt her i dette blad. 
Læs og bliv inspireret. Bliv en ”GIVER” - store eller små 

beløb gør en STOR forskel, for dem 
som intet har - det betyder: mad 
på bordet, varme og tøj.  

TAK for hjælpen ! ! ! 

Sponsor nr 1318 
 
Tæt på grænsen til Ukraine i 
landsbyen Ibanesti, bor   
Mihai Seifar - 84 år gammel  
Han blev enkemand for 2 år si-
den. Får en lille pension        
kr 680/mdr - ingen jord, ingen 
børn som kan hjælpe ham.  
 

Sponsor støtte på  
kr 150/mdr søges    

 
Vil du være med til at støtte 
en af disse familier -  
helt eller delvist ? 
Der er ingen binding !  
 
 
 

Kontakt Bjarke tlf 2840 2875  
eller mail: Mothercare.Bjarke@gmail.com 

Sponsor nr 702 
 

Ana & Luca Matei. 
Bor i landsbyen Borzesti - 3 
børn ingen arbejde. Har en lille 
jordlod. Meget flittige menne-
sker. Hvis regn og sol er gun-
stigt, er de selvforsynende med 
grøntsager i ca 8 mdr. resten 
af året er det svært  
 

Mangler sponsor 
kr 150/mdr 

Mothercare sponsor penge kommer ALTID UBESKÅRET  
frem til din sponsor-familie ! 


