10 fattige ungdommer med en visjon om å dele
sitt brød med de som ikke en gang har smuler.
Det var starten på et spesielt gatebarnprosjekt
i Etiopias hovedstad Addis Abeba i 1997.
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Norske Gatefolket er en frivillig bistandsforening som støtter den etiopiske
ungdomsorganisasjon Bright Star, (tidligere WSG) i arbeidet med å realisere
visjonen om å gi barn og unge i Etiopia muligheten til å forme sin egen
framtid. Alt arbeid i Norge er basert på frivillighet. Vi har ingen ansatte.
Foreningen er registrert i Brønnøysund og har offentlig godkjent revisor.
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Bright Star
har i dag nærmere 150 medarbeidere i
Addis Abeba og flere byer i Sør-Etiopia.
Private organisasjoner i Norge, Sverige,
Danmark, Tyskland og USA er
bidragsytere. Arbeidet er en frukt av
norsk og svensk misjonsog bistandsarbeid.
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Forebyggende arbeid for å hindre at flere
barn havner på gata er et svært viktig
arbeid for oss. Barn fra de fattigste
familiene får gratis førskole og
grunnskoleutdanning. Barna får uniformer,
skolemateriell og mat, i tillegg til helsetilsyn for hele sin familie. Norske
faddere har gjennom Gatefolket tatt ansvar for 600 av de totalt 1.200
elevene som nå går ved våre private skoler og offentlige skoler i Addis Abeba.
Vi driver også et eget helseprogram for de aller fattigste. Programmet kalles
«helhetlig helse» og tar spesielt for seg hygiene.
Gatebarn og voksne får tilbud om hjelp til utdannelse og å skaffe seg en jobb.
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1.500 kroner pr. år og et
bankende hjerte utgjør forskjellen
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BLI FADDER: Som fadder gir du et barn fra de
fattigste hjemmene i Addis Abeba og Awassa
muligheten til utdanning og en trygg oppvekst.
Les mer på våre nettsider: www.gatefolket.no
Takk for din gave: VIPPS: 16422 Gatefolket
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