Danmark
Nødhjælp og udvikling

Vær med
ADRA Danmark og EDC Poul Erik Bech vil gerne hjælpe
endnu flere familier til en ny start på livet. Vær med til at få
bygget de næste 100 nye hjem til burundiske familier og
giv dem en fremtid. Støt med et helt hus til 3.950 kr. eller
dele af det. Læs mere i folderen.
*Dit bidrag er fradragsberettiget. Hvis du ønsker ADRA Danmark skal indberette
bidraget til SKAT, skal du opgive dit cpr-nr. Vær opmærksom på SKATs fradragsregler mht. beløbets størrelse.

ADRA - organisationen bag
Vanessa Nyandwi (40)
”Jeg og børnene vil aldrig glemme det menneske, der har givet os huset. Jeg har ikke noget, jeg kan give igen andet end
min dybe taknemmelighed” – Vanessa har selv navngivet huset
„Tak/en god gerning”.

Sammen med EDC Poul Bech har ADRA Danmark siden 2006 hjulpet
over 13.500 mennesker i Burundi til et hjem. ADRA Danmark har
eksisteret siden 1987 og arbejder både med udvikling og nødhjælp
i nogle af verdens fattigste lande, og udmærker sig ved at have lave
administrationsomkostninger. ADRA Danmark er en del af et globalt
netværk og samarbejder i dette projekt med ADRA Burundi.

Giv en fremtid

Køb et hus i Burundi
– og hjælp en familie til et hjem

Giv en stor portion lykke
”I mange år har vi levet som dyr. Jeg har grædt over de, jeg har mistet, og over at jeg ikke var i stand
til at tilbyde min datter et godt liv. Det menneske, der har givet mig dette hus, glemmer jeg aldrig”.
Bernadette Niyonkuru (70)

Tryghed og sunde rammer
Når du køber et hus i Burundi, giver du en familie tryghed og
sunde rammer og dermed forudsætningen for at klare sig selv.
Ud over huset får familien også såsæd og frugttræer.

– med et hjem kan familien:
•

Få en ny start på livet

•

Skabe trygge og sunde rammer for deres børn

•

Dyrke deres egne frugter og grøntsager

3.950 kr.

•

Skabe en normal hverdag og få større livskvalitet

Du kan også vælge at donere dele af et hus

Sådan foregår det

• En hoveddør = 100 kr.
• 10 kg såsæd, landbrugsgrej og frugttræer = 350 kr.
• Et tag = 1.350 kr.

I området hvor husene bliver bygget, udvælges de mest trængende familier som modtagere, f.eks. internt fordrevne, enker,
børn uden værger eller handicappede. Husene bygges af lokalt
fremstillede mursten, døre og vinduer med tag i bølgeblik.
Familierne er selv med til at bygge huset under vejledning af
lokale håndværkere.

Et helt hus:

kan sikre en fremtid for
en familie i Burundi

Stort behov med en enkel løsning
I det lille centralafrikanske land Burundi mangler mange familier et
hjem. 13 års blodig borgerkrig hærgede landet indtil 2005 og mange huse er endnu ikke genopført. Folk flygtede fra deres hjemegn
og ud af dem der efterfølgende er vendt tilbage, bor mange stadig
i utilstrækkelige hytter og har knap til dagen og vejen.

Sammen hjælper vi
Nødhjælp- og udviklingsorganisationen ADRA Danmark og
EDC Poul Erik Bech har siden 2006 genhuset mere end 2500
hjemvendte, boligløse familier. Det er vi rigtig stolte af. Du
kan også hjælpe en familie i Burundi til et bedre og mere trygt
liv ved at donere et hus eller dele af det.

Sådan kan du gøre
• Køb huset på adra.dk/stot-nu/hus-i-burundi
• Læg beløbet oven i handelen, hvis du selv er ved at købe hus
hos EDC Poul Erik Bech
• Overfør et bidrag efter eget ønske til konto 9570 0008688222.
Mærk betalingen ”hus”. Oplys fulde navn, adresse og evt. cpr- nr.*

Til slut navngives huset og opførelsen fejres af familien og områdets beboere. Familien fotograferes foran huset og vælger
du at købe et helt hus, får du dette billede som en tak samt en
hilsen fra familien.

ADRA Danmark sørger for at midlerne når de rette. Alle bidrag
gør nytte.

Egenproduktion

Vil du vide mere? Kontakt ADRA Danmark på telefon 4558 7714
eller e-mail info@adra.dk

Ud over huset får familien også en landbrugspakke bestående
af 10 kg. såsæd, landbrugsgrej og nogle frugttræer. Det kan
gøre familien selvforsynende og uafhængig af hjælp udefra.

