Gaver til fadderbarn i Romania
Pakke i posten;
Mange ønsker fra tid til annen å sende en pakke i posten til fadderbarnet sitt. Dette er
selvfølgelig veldig hyggelig for barnet dere støtter.
Pakker sendes direkte til vår samarbeidspartner i Romania. Det viktig at alle pakker til barna i
Romania blir slik vi beskriver nedenfor her. Man kan risikere at pakken kommer i retur
dersom ikke dette følges nøye.
Utenpå forsendelsen må det stå;
Barnets fulle navn og referansenummer (dette finner du i rapportene)
Pentru Fiecare copil O Familie
B-dul AL.I. CUZA, Nr39 Resita
Jud, Caras Severin
Romania
Som avsender skriver man sitt fulle navn og adresse.
Pakken inni forsendelsen;
Pakken som er inni forsendelsen merkes med barnets navn og referansenummer (dette finner
du i rapportene). Skriv navnet ditt men ikke din egen adresse på eller inne i pakken. Ønsker
dere å skrive et kort eller brev gjøres dette på engelsk og legges ved pakken inni forsendelsen.
Denne hilsenen vil da bli oversatt for barnet.

Økonomiske bidrag;
Mange ønsker å heller sende ekstra økonomisk bidrag til barnet/familien. Alle pengegaver går
uavkortet til barnet og vil bli benyttet på en sunn og fornuftig måte. Barnet/familien får ikke
penger, men sosialarbeideren vil hjelpe og vurdere hva barnet trenger og hvordan pengene
kan bukes best og kjøpe/ordne dette for familien.
Hvis dere ønsker å benytte denne form for gave setter dere beløpet inn på Verdens Barns
konto nr.;
6029.06.09537
Husk å merke overføringen med barnets navn og case nr. (dette finner du i rapportene) samt
merke med “ØB” (økonomisk bidrag).
………
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at vi overfører til samarbeidsorganisasjonene
annenhver måned. Det betyr at innkomne midler i januar og februar blir overført i mars, for
mars og april i begynnelsen av mai osv. De som ønsker å sende penger til jul må derfor sette
beløpet inn innen 31.oktober.
Trenger du mer informasjon kontakt oss gjerne;
Elin Stad Karlsen ; elin@verdensbarn.no /22 59 52 07

