
 

Les mer og følg oss gjerne på 

Gi bidrag: 

Vinterklær 

Hva: Vinteren i fjellområdet Ipiales

barna sine. Vær med å gi barn i Ipiales gode vinterklær så de slipper å grue seg til vinteren. 

 

Pris: 250 NOK 

Dere får: 

Takk på vår hjemmeside.

Tilsendt takkebrev fra SOS

gave/ henge på kjøleskapet).

 

Skolebøker 

Hva: Mangel på utdanning er en av de største utfordringene i fattige land. Gi barn i Colombia 

muligheten til å gå på skole. Bidraget dekker skolebøker for 10 barn i Ipiales i et år.

 

Pris: 500 NOK 

Dere får: 

Takk på vår hjemmeside.

Tilsendt takkebrev fra SOS

gave/ henge på kjøleskapet).

 

Skolegang 

Hva: Gi ett barn i Ipiales muligheten til å gå på skole i ett år. Mangel 

på utdanning er en av de størs

skoleavgift, skolesekk, skoleuniform, bøker og annet skolemateriell.

 

Pris: 750 NOK 

Dere får: 

Takk på vår hjemmeside.

Tilsendt takkebrev i A5 (fint å gi i gave/ henge på kjøleskapet).

5 julekort fra SOS-

 

Les mer og følg oss gjerne på www.sy-spinnvill.com

: http://innsamling.sos

 

Vinteren i fjellområdet Ipiales blir kalde og mange familier har ikke råd til å kjøpe vinterklær til 

Vær med å gi barn i Ipiales gode vinterklær så de slipper å grue seg til vinteren. 

Takk på vår hjemmeside. 

Tilsendt takkebrev fra SOS-barnebyer som PDF per epost (fint å gi i 

gave/ henge på kjøleskapet). 

 

Mangel på utdanning er en av de største utfordringene i fattige land. Gi barn i Colombia 

muligheten til å gå på skole. Bidraget dekker skolebøker for 10 barn i Ipiales i et år.

Takk på vår hjemmeside. 

Tilsendt takkebrev fra SOS-barnebyer som PDF per epost (fint å gi i 

gave/ henge på kjøleskapet). 

Gi ett barn i Ipiales muligheten til å gå på skole i ett år. Mangel 

på utdanning er en av de største utfordringene i fattige land. Bidraget dekker ett års støtte til 

skoleavgift, skolesekk, skoleuniform, bøker og annet skolemateriell.

Takk på vår hjemmeside. 

Tilsendt takkebrev i A5 (fint å gi i gave/ henge på kjøleskapet).

-barnebyer. 

 

spinnvill.com 

http://innsamling.sos-barnebyer.no/ipiales

blir kalde og mange familier har ikke råd til å kjøpe vinterklær til 

Vær med å gi barn i Ipiales gode vinterklær så de slipper å grue seg til vinteren. 

PDF per epost (fint å gi i 

Mangel på utdanning er en av de største utfordringene i fattige land. Gi barn i Colombia 

muligheten til å gå på skole. Bidraget dekker skolebøker for 10 barn i Ipiales i et år. 

barnebyer som PDF per epost (fint å gi i 

Gi ett barn i Ipiales muligheten til å gå på skole i ett år. Mangel 

te utfordringene i fattige land. Bidraget dekker ett års støtte til 

skoleavgift, skolesekk, skoleuniform, bøker og annet skolemateriell. 

Tilsendt takkebrev i A5 (fint å gi i gave/ henge på kjøleskapet). 

barnebyer.no/ipiales 

blir kalde og mange familier har ikke råd til å kjøpe vinterklær til 

Vær med å gi barn i Ipiales gode vinterklær så de slipper å grue seg til vinteren.   

Mangel på utdanning er en av de største utfordringene i fattige land. Gi barn i Colombia 

 

te utfordringene i fattige land. Bidraget dekker ett års støtte til 



 

Les mer og følg oss gjerne på 

Familiesponsor

Hva: Mange familier i Ipiales

oppvekst. Bidraget gir ett vanskeligstilt barn og dets familie i lokalmiljøet støtte til skolegang, mat 

medisinsk og psykologisk hjelp etter behov i ett år. Støtten gir langvarig hjelp som

barna og familienes fremtid. Det gis også tilpasset støtte til yrkesutdannelse og psykososial hjelp til 

foreldre og omsorgspersoner ut ifra behov, slik at de på sikt blir i bedre stand til å ta vare på barna 

sine. Gi et bidrag som er med

 

Pris: 2 000 NOK 

Dere får: 

Takk på vår hjemmeside.

Tilsendt takkebrev i A5 (fint å gi i gave/ henge på kjøleskapet).

20 julekort fra SOS

2 reisebrev i året fra S/Y Spinnvill.

 

 

Les mer og følg oss gjerne på www.sy-spinnvill.com

Familiesponsor 

Mange familier i Ipiales er svært fattige og trenger hjelp for å kunne gi barna sine en god 

oppvekst. Bidraget gir ett vanskeligstilt barn og dets familie i lokalmiljøet støtte til skolegang, mat 

medisinsk og psykologisk hjelp etter behov i ett år. Støtten gir langvarig hjelp som

barna og familienes fremtid. Det gis også tilpasset støtte til yrkesutdannelse og psykososial hjelp til 

foreldre og omsorgspersoner ut ifra behov, slik at de på sikt blir i bedre stand til å ta vare på barna 

sine. Gi et bidrag som er med på å løfte lokalsamfunnet i Ipiales og gi barna en lysere framtid.

 

Takk på vår hjemmeside. 

Tilsendt takkebrev i A5 (fint å gi i gave/ henge på kjøleskapet).

20 julekort fra SOS-barnebyer 

2 reisebrev i året fra S/Y Spinnvill. 

 

spinnvill.com 

er svært fattige og trenger hjelp for å kunne gi barna sine en god 

oppvekst. Bidraget gir ett vanskeligstilt barn og dets familie i lokalmiljøet støtte til skolegang, mat 

medisinsk og psykologisk hjelp etter behov i ett år. Støtten gir langvarig hjelp som er avgjørende for 

barna og familienes fremtid. Det gis også tilpasset støtte til yrkesutdannelse og psykososial hjelp til 

foreldre og omsorgspersoner ut ifra behov, slik at de på sikt blir i bedre stand til å ta vare på barna 

på å løfte lokalsamfunnet i Ipiales og gi barna en lysere framtid.

Tilsendt takkebrev i A5 (fint å gi i gave/ henge på kjøleskapet). 

er svært fattige og trenger hjelp for å kunne gi barna sine en god 

oppvekst. Bidraget gir ett vanskeligstilt barn og dets familie i lokalmiljøet støtte til skolegang, mat 

er avgjørende for 

barna og familienes fremtid. Det gis også tilpasset støtte til yrkesutdannelse og psykososial hjelp til 

foreldre og omsorgspersoner ut ifra behov, slik at de på sikt blir i bedre stand til å ta vare på barna 

på å løfte lokalsamfunnet i Ipiales og gi barna en lysere framtid. 


