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Frivillige for SOS-barnebyer  
i Rogaland skal finansiere et 

familie hus i den nye SOS-
barnebyen i Mwanza, Tanzania. 

Mwanza ligger på sørsiden av 
Victoriasjøen, nord i Tanzania. 

SOS-barne byer har valgt å  
etablere barnebyen i bydelen 

Bugarika, et område i Mwanza 
med utbredt fattigdom. 

ROGALANDHUSET    
I  MWANZA

–  et  trygt  hjem  for  sårbare  barn

Rogalandhuset vil være et av 15 familiehus  
i SOS-barnebyen, som har plass til 150 barn.  
I tillegg vil 450 barn og deres familier få støtte 
gjennom et SOS-familieprogram. Området er  
hardt rammet av hiv og aids, og antall foreldre -
løse barn er forventet å øke kraftig de neste årene. 
 
 
SOS-BARNEBYER  GIR  DE  MEST  SÅRBARE  
BARNA  EN  FAMILIE  OG  ET  TRYGT  HJEM

Vi jobber for foreldreløse barn og barn uten 
tilfredsstillende omsorg. Vi styrker familier slik  
at de selv skal bli i stand til å gi barna sine god 
omsorg, og gir barn som trenger en ny familie  
et trygt hjem i en SOS-barneby. 

Vi jobber for at barn skal få utdanning og mulig-
het til å utvikle evnene sine, slik at de kan ta 
ansvar for seg selv som voksne og være bidrags-
ytere i samfunnet sitt.

«Det er sagt at 
det er forskjell 
på et hus og et 
hjem. Et hus  
er bygd av stein, 
mens et hjem  
er bygd av 
kjærlighet.»
 
– Lhapkpa, 20 år fra 
Dharamsala, India



KONTAKTPERSONER

Fylkesleder:
Ragne Rødstøl 
Mobil: 91 82 35 07 
ragne80@gmail.com

 
Assisterende fylkesleder:
Kaja Jordanger
Mobil: 97 77 87 91 
kaja23@hotmail.com

1.  Sett inn ditt bidrag på konto 8380 08 73730 
 Husk å merke innbetalingen «Rogalandhuset, Tanzania»

2.  Grasrotandelen
 Hvis du tipper kan du bidra gjennom å la grasrotmidlene gå til:
 SOS-barnebyer Rogaland, org.nr. 993840475

3.  Bli fadder for den nye SOS-barnebyen i Mwanza

Fadderbidraget er kr 250 pr. måned. Slik støtter du Rogalandhuset mens  
barnebyen bygges, og du kan følge utviklingen i prosjektet gjennom nyhetsbrev. 
Du kan melde din interesse til sos@sos-barnebyer.no, tlf. 23 35 39 00.  
Husk å presisere at det gjelder den nye SOS-barnebyen i Mwanza, Tanzania.

www.sos-barnebyer.no
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Frivillige for SOS-barnebyer i Rogaland er lokale ambassadører for  
SOS-barnebyer og har ulike aktiviteter gjennom året. Vi trenger deg som  
vil gjøre en innsats – stor eller liten.

BLI  FRIVILLIG  FOR  SOS-BARNEBYER  I  ROGALAND


