Vil du vide mere?

Vil du høre, hvordan du bliver en del af projektet, eller
har du spørgsmål, så ring til Valgerdur Hvidt Larsen,
Senior Project Manager, på 3318 7783. Du kan også

STØT EN
LANDSBY

skrive til vhl@dca.dk.

MYANMAR, CAMBODIA,
NEPAL OG ZIMBABWE

"Det er fantastisk at se, hvor lidt
der egentligt skal til, før hele
landsbyen får et løft - bedre
hygiejne, fødevaresikkerhed og
kvinderne inddrages på lige fod
med mændene. Det er
bæredygtig udvikling.
Folkekirkens Nødhjælp har
givet redskaber til de fattigste,
som de kan bruge i al fremtid - en
bedre fremtid."
- Kirsten Smedegaard Andersen,
Bestyrelsesmedlem i

HJÆLP ET SPIRENDE
DEMOKRATI

HVAD OPNÅR VI?

“Støt en landsby” er vores nye koncept for
privatpersoner, virksomheder og fonde, der
ønsker at indgå i et partnerskab og støtte
vores arbejde i Myanmar, Cambodja, Nepal
og Zimbabwe. Det koster 50.000 kr. om
året i tre år. Til gengæld gør du en unik
forskel i et nyt demokrati, hvor der er stort
behov for udvikling, uddannelse og
fødevare-sikkerhed.

En bæredygtig udvikling og opkvalificering
gennem bl.a. oprettelse af låne- og sparegrupper,
etablering af køkkenhaver, opstart af
ormeopdræt til kompost og gødning, etablering
af husdyrhold, grise, kaniner, ænder og høns,
oprettelse af risbanker, der sikrer mad i
tørkeperioder, forbedring af toilet- og
hygiejneforhold, uddannelse af
sundhedshjælpere og øget ligestilling.

ANSVAR MED INDBYGGET
BUNDLINJE
CSR handler ikke kun om ansvarlighed,
men også om forretning. Mange kunder
lægger vægt på, at en virksomhed udviser
omtanke for den verden, den er en del af.
Det samme gælder potentielle
medarbejdere. Din støtte vil altså ikke kun
gavne ude i verden.

VI GØR DET ENKELT AT
GØRE EN FORSKEL
Som donor er der mange sympatiske
initiativer at vælge imellem, hvad enten du
er privatperson eller repræsenterer en
virksomhed eller en fond. Vores nye
koncept gør det enkelt at samle CSRindsatsen på ét sted, hvor der er en reel
mulighed for at gøre en synlig forskel for
mange mennesker.

