Little Lambs School - Donationer/Sponsorskap 2017
Jag är stolt över att tillhöra Little Lambs familj, dela dess mål och lova att sponsra utbildning av ett
barn på Little Lambs School under minst ett år.

Speciella önskemål (till exempel ålder, kön, ett eller flera barn):

Istället för / förutom att sponsra ett barn vill jag sponsra ett av följande program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Högre utbildning / yrkesutbildning
Barnhem / härbärge för behövande barn
Medicinsk hjälp till barnen
Sport eller annan aktivitet efter skolan
Kvinnors utveckling
Utveckling av byggnation och infrastruktur av skolan
Lägerverksamhet och utflykter

Valt program, 1-7:

Inbetalning, alternativ:
1. Varje månad
2. Varje kvartal

3. Halvårsvis

4. Helår

Valt alternativ, 1-4:

1. Kontant

2. Check

3. Bank konto

Valt alternativ, 1-3:

Betalningsdetaljer på separat blankett
Sponsor
Namn:
Adress:
E-post:
Telefon/Mobil:

Signatur, sponsor:
Signatur, rektor Maria Gislen:

/ Maria

Datum:
Datum:

Sponsra ett barn
Kostnaden för att sponsra ett barn i skolan är ungefär 1400 INR (150 SEK, 18 EURO) per månad.
Detta inkluderar del av skolavgift, skolböcker, uniform, frukost (ett glas mjölk), eventuell lunch och
transport med skolbuss.
Flera av de lite äldre barnen vill gärna ha en personlig kontakt med sin sponsor, främst genom att
skriva/erhålla brev (gärna med foto) någon gång under året. Detta är givetvis frivilligt.
Minst två gånger om året hör Du av skolan / Ditt barn.
När Du har fyllt i och returnerat blanketten med överenskommelse till oss, helst per e-post till
Maria, kommer Du att få ett foto och uppgifter om Ditt sponsrade barn.

Sponsra Little Lambs School eller Little Lambs Barnhem
Om Du föredrar att inte sponsra ett speciellt barn är det istället välkommet att donera pengar till
Little Lambs School eller Little Lambs barnhem (f.n. tre stycken). Valfritt belopp sätts in
regelbundet eller som engångsbelopp.
Stöd till Little Lambs School inkluderar löpande utgifter såsom personallöner, skolbuss, läromedel
och elektricitet.
Stöd till barnhemmen inkluderar vardagslivet där: skola, måltider, hygienartiklar, kläder, aktiviteter
utanför skolan, leksaker, personal på hemmet, basal medicinsk hjälp etc.
Vi uppskattar alla donationer, små som stora!

Inbetalning
Betalningsdetaljer på separat blankett
För mer information vänligen kontakta Maria på mariagislen@yahoo.in
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