
Navn: ………………………………………………………….. 

Adresse: ……………………………………………………... 

Postnr.: ………. Sted: …………………………………….. 

E-post: ………………………………………………………… 

Telefon: ………………………………………………………. 

Dato: …………………………………………………………… 

Underskrift: ………………………………………………... 

Jeg vil støtte barnelandsbyen med kr.______ Adop___Bygg___ 

SVARKUPONG for givertjeneste Barnelandsby/Voi/Kenya 

Per måned Per kvartal Per halvår Per år 

Jeg ønsker at min støtte skal gis 

Jeg ønsker personlig skattefradrag. Mitt fødselsnummer er: 

For firma / bedrifter skrives organisasjonsnummer:  

           

KID (fylles ut av NSP AID) 

Avtalen sendes/leveres i lukket konvolutt til: 

North-South Partnership Aid 

Stampeveien 3 

N-6260 Skodje, Norway 

Beløpsgrense pr. trekk …………………. 
Må være samme som terminbeløp eller høyere 

           

         

Jeg ønsker å benytte 

Mottaker: 

NORTH-SOUTH 

PARTNERSHIP AID 

Mottakers konto: 

1503.40.40793 

           

Beløpet trekkes fra mitt kontonummer 

Iht. personopplysningsloven av 14. april 2000, informerer 

vi om følgende: Når du støtter oss, vil vi oppbevare 

informasjon om at du har gitt, og gjør oppmerksom på 

at du i fremtiden kan komme til å motta materiell fra oss. 

Vi vil ikke utlevere ditt navn og adresse til andre med 

unntak av eventuelle krav fra offentlige myndigheter, 

for eksempel skatteetaten vedrørende eventuelt 

skattefradrag. 

Jeg ønsker å få tilsendt giroer i posten istedenfor å benytte Avtalegiro 

(Medfører økte driftskostnader for NSP AID) 

Jeg vil gi en engangsgave på kr.___________________________ 

Informasjon til givere 

Oppdatert oktober 2017 

HJELP OSS Å BYGGE OG DRIFTE DEN  
NYE BARNELANDSBYEN 

Malaika Childcare Villages Voi Kenya 



Nøden er stor, og vi makter ikke hjelpe alle. Samtidig ser vi at 

det er mulig å hjelpe noen. Derfor ønsker vi nå å bygge og drifte en 

barnelandsby etter en modell som vi ser har fungert andre steder.  

Mange av barna vi hjelper i Nairobi bor i bølgeblikkskur i slum-

men. Vi gleder oss derfor over at NSP AID har fått 400 mål tomt i 

gave fra lokale bønder for å bygge opp en barnelandsby utenfor 

Voi. Det vil gi mange barn et nytt liv. 

Landsbyen vil bestå av en rekke 

tun med ni hus i hver «klynge».  

I hvert hus vil det bo åtte barn 

og ei «mor» som har ansvaret 

for barna. Hvert tun vil da huse 

72 barn som vil oppleve å få et 

nytt liv. 

Kostnaden for å bygge et hus er estimert til 250 000 kroner. 

Dersom du ønsker å gi en enkeltgave til byggingen hører vi gjerne 

fra deg. Se også motsatt side for praktisk informasjon. 

Du har også mulighet til å bli fadder til et eller flere av barna og på 

den måten sørge for mat, klær og skolegang. Dersom du kan tenke 

deg å bli fast giver kan du fylle ut skjemaet på siste side i denne 

brosjyren. Vi takker for din støtte. 

Malaika Childcare Villages 

Bygging og drift av ny barnelandsby 

BARNELANDSBYEN I  VOI 

Like nord for Mombasa 

Hva er NSP aid? 

NSP aid ble opprettet i 2010 av aksjonærer i 

investeringsselskapet North-South Partnership AS.  

NSP AS, planlegger gjennom et datterselskap i 

Kenya å bygge oppdrettsanlegg for Tilapia-fisk. 

NSP aid bygger og støtter barnehjem og skoler i 

Etiopia og Kenya. I tillegg støttes flere lokale 

organisasjoner – tilknyttet den lutherske kirken, 

og andre organisasjoner  – med samme visjon. 

Organisasjonen er liten, men effektiv. Om lag  

1000 barn får mat, husly og skolegang gjennom 

midler samlet inn av NSP aid. 

Besøksadresse: 

Myrabakken Næringssenter, 

Spjelkavikvegen 130, 6012 Ålesund  

 

Postadresse: 

Stampeveien 3, 6260 Skodje 

Daglig leder: 

Gunnar Hamnøy 90 86 58 44 

E-post: post@nsp-aid.com 

  

Nettside: www.nsp-aid.com 10700 

 

1503 25 02366 Bankkonto 

Merk gaven: Barnelandsby 

VOI 


