
Til trygghet  
Takk for din hjelp til gatebarn i Sudan! 

Det er utrygt å bo på gata. Mange ruser seg, barnearbeid er van-
lig og fattigdommen er stor. Utdanning er nøkkelen til en bedre 
framtid. Men hvordan gå på skolen når du ikke har penger til 
mat, skolebøker eller et sted å sove?  

«Til trygghet» er en frivillig organisasjon som samarbeider med 
partnere i Sudan, og bidrar til et senter for gatebarn i Kassala i 
Sudan. Pengene fra Norge bidrar til at barna får et trygt sted å 
være på dagtid. En ny sjanse til å gå på skolen, istedet for å jobbe 
som skopusser eller poseselger. I 2019 har det vært 1155 ulike barn 
og ungdom innom senteret. Alle brukerne av senteret har fått 
mat, mulighet for lek, trygg voksenkontakt, mulighet til å se på 
TV og slappe av, og tilbud om ekstraundervisning.  

«Småpenger» i Norge gjør store forskjeller i Sudan! 

Se vår nettside og blogg på www.tiltrygghet.com  



Vårt mål i «Til Trygghet» er å gi barn og ungdom som bor og 
jobber på gata i Sudan en ny sjanse.  

Vil du bidra? Småpenger i Norge gjør en stor forskjell i Sudan.  

Trygghetsfadder:  

Den beste måten du kan støtte oss på, er å bli trygghetsfadder, dvs 
sette av et valgfritt beløp til oss hver måned. De fleste velger å do-
nere 250 kr i måneden, som er nok til skolegang for ett barn i en hel 
måned! For å bli fadder, send oss en mail på tiltrygghet@gmail.com 

Donasjoner:  

Vi setter stor pris på alle gaver. Hva med å vippse et beløp til 
VIPPS: 99527. Vi tar også imot donasjoner til vår konto: 1254 05 
76872 (Cultura Bank). Legg gjerne igjen ditt navn og epost, så får v 
takket deg.  

Takk for ditt bidrag! 

En av de frivillige i Kassala, 
Sudan.  

Senteret har et lite kjøkken 
hvor de lager mat. Maten 
serveres til barna, og selges 
til inntekt for senteret.  


