Personal på sjukstugan

Bli företagsvän - stöd arbetet mot fattigdomen i Tanzania
Genom att bli företagsvän kan Ni stödja Nduguföreningens arbete mot fattigdom i Tanzania och samtidigt sprida
kunskapen om Ert företag till en bredare kundkrets. Under 2016 går intäkterna från företagsvännerna oavkortat till
Nduguföreningens sjukstugeprojekt.

Vad innebär det att vara företagsvän?
•
•

Gåvobevis i form av ett inramat diplom att hänga på väggen
eller ställa på butiksdisken.
Information om Nduguföreningens verksamhet 			
i form av medlemsbladet som kommer fyra gånger per år.

Sjukstugan

Vad kostar det?
Valfri gåva omfattande minst 2000 kr per år.
Plusgirokonto: 29 91 64-4

Intresserad?
Har ni frågor, tveka inte att höra av er per telefon eller e-post!
Kontakta Jonatan Wistrand (sammankallande i sjukstugegruppen)
för att bli företagsvän eller få mer information.
E-post: 			sjukstuga@ndugu.org
Telefon:			0703-187239
Vill du stödja Nduguföreningen på annat vis?
Läs mer på www.ndugu.org

Detta är Nduguföreningen
Nduguföreningen verkar för att ge enskilda människor hopp, framtidstro och verkliga möjligheter till ett liv
utan fattigdom. Vi arbetar tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga med omgivande byar i
Tanzania. Sedan starten 2002 har sammantaget mer än 1,5 miljoner kr omvandlats till bistånd i Tanzania.
Nduguföreningen har idag ca 220 medlemmar, varav närmare hälften är bosatta i Blekinge. Nduguföreningen
är en respekterad biståndsaktör som syns flitigt i massmedia och vid arrangemang runtom i Blekinge. År 2011
besöktes Nduguföreningens hemsida totalt 11 770 gånger vilket motsvarar 32 besök per dag. Vi finns även på
Facebook och Twitter.
Genom åren har Nduguföreningen bl.a. bidragit till:
• Flera hundra elevers skolgång.
• Ett bibliotek med böcker, möbler och läsplatser.
• En sjukstuga med tillhörande utrustning och personalbostäder.
• Rent vatten från borrade brunnar.
• Mikrokreditlån. Nduguföreningen möjliggör företagande i Tanzania.

Nduguföreningens sjukstugeprojekt
Tillsammans med lokala myndigheter har Nduguföreningen byggt och utrustat
en sjukstuga med personalbostäder. Fortfarande är hälsosituationen i regionen
långtifrån tillfredsställande. Många får inte tillgång till den vård de behöver. Nu
ska sjukstugan bli större och vården förbättras ytterligare - ert bidrag är värdefullt.

Skolbarn i Kizaga

Nduguföreningens värdegrund
Som företagsvän till Nduguföreningen är vi angelägna om att ni delar våra
grundläggande värderingar. Vi är också måna om att samarbetet upplevs som
ömsesidigt gynnsamt. Nduguföreningen förbehåller sig rätten att neka enskilda
företag/organisationer företagsvänskap om verksamheten inte bedrivs i enlighet
med våra värderingar. På www.ndugu.org kan ni läsa mer om Nduguföreningens
värdegrund.
Organisationsnummer: 836201-3289

Personalbostäder till sjukstugan

