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Til faste givere og støttespillere
Det nærmer seg jul, og Stiftelsen Friends of GGA Norge vil minne alle våre givere og
støttespiller om muligheten til å kjøpe Gode Gaver – gaver som hjelper andre! (Se på
baksiden.)
Stiftelsen lanserte Gode Gaver før jul i fjor. Salget ble en suksess. Ved juletider i 2009 ble det
solgt Gode Gaver for kr. 56 000! Vi håper på stor oppslutning om Gode Gaver også i år. GGA
har i en lengre periode vært i en vanskelig økonomisk situasjon. Etter finanskrisen har store
bistandsaktører trappet ned engasjementet i Afrika, noe som også har rammet GGA. I tillegg
har den generelle prisøkningen vært betydelig. Det er blitt en daglig kamp for å skaffe midler
til å holde barnehjemmet i drift og yte livsviktig hjelp til foreldreløse barn på landsbygda.
Det er liten tvil om at støtten fra Norge betyr en vesentlig forskjell for arbeidet som drives i
Sør Afrika. Takk for all positiv respons og all støtte! Dette gir oss motivasjon, både til å
fortsette og til å videreutvikle vårt innsamlingsarbeid. Dersom dere går inn på www.gga.no,
vil dere se at vi har fått nytt design på våre nettsider. Vi vil takke webbyrået Imbera som i en
årrekke har sponset Stiftelsen med gratis nettsider og som står bak det nye designet.
Som varslet i forrige giverbrev, har vi justert tidspunktene for utsendelsene av giverbrev fra
Stiftelsen. I dette brevet er det Gode Gaver som står i fokus. Neste giverbrev, som kommer i
april/mai 2011, vil gi et samlet tilbakeblikk på 2010 med en oppsummering av Stiftelsens
arbeid og utviklingen på GGA i året som har gått. Vi ønsker å sende ut betalingsinformasjon
til faste givere kun én gang i året, istedenfor to ganger slik vi har gjort til nå. For faste givere
er betalingsinformasjon for hele 2011 vedlagt dette brevet.
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I julehandelen: husk at du kan kjøpe

Gode Gaver – gaver som hjelper andre!
Gode Gaver – gaver som hjelper andre – kan gis til familie og venner, til jul
eller andre anledninger. Når du gir Gode Gaver, går 100 % av inntektene til
GGAs arbeid for barn som er foreldreløse på grunn av HIV/AIDS i Sør Afrika.
Gode Gaver kjøpes ved å legge inn en bestilling på www.godegaver.com eller
via www.gga.no. Du vil raskt få tilsendt gavekort og betalingsinformasjon på
e-post. Gavekortet er pent utformet med bilde og tekst som beskriver den Gode
Gaven. Gavekortet printes ut og gis i gave. Ved kjøp av Gode Gaver er det to
som mottar en gave: GGA får pengestøtte, og den som får gavekortet får gaven
av å hjelpe andre.
Du kan kjøpe disse Gode Gavene:
•
•
•
•
•
•

Nødhjelpsrasjon til en familie: kr. 180
Fotball og et par fotballsko: kr. 250
Skoleuniform: kr. 300
Skolegang for ett barn i ett år: kr. 500
Medisiner til et HIV-smittet barn i to måneder: kr. 700
Nødhjelpsrasjon til en familie i seks måneder: kr. 1100

Dersom du ønsker å bestille Gode Gaver, men ikke har tilgang til internett, kan
Marianne kontaktes på tlf. 95885767.
Vi ønsker alle en fin førjulstid!
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