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STØT HJÆLP  
TIL SELVHJÆLP!  
 MobilePay 86080



Hos ADRA Danmark baserer vi vores arbejde på den 
kristne tro og det kristne livssyn, som forpligter os til 
at arbejde for de svageste og for dem, som lider nød.

HJÆLPEAKTION er Adventistkirkens indsamling, 
som i mere end 110 år har støttet verdens 
nødlidende. ADRA støtter og driver projekter i mere 
end 130 lande, og tilstræber at bruge midlerne der, 
hvor de gør mest gavn. Derfor er din støtte ikke 
øremærket, men bliver sendt dertil, hvor behovet og 
mulighederne er størst lige nu! 

Fordeling af midlerne  
i ADRA Danmark 2018

Læs mere om HJÆLPEAKTION  
og ADRAs arbejde på www.adra.dk

Vi planter håb og  
høster udvikling

 Nødhjælp- og  
udviklingsprojekter: 93%

 Administration: 4%   
  Fundraising og  
kommunikation: 3%



Haji Mandowa kom i 2017 med i en af ADRAs Farmer Market School-grupper. 
Efter at have lært hvordan han analyserede markedet for sine afgrøder, fik han en 
god idé. I 2018 tjente han fem gange mere per kartoffel end året før, fordi han nu 
omdannede høsten til kartoffelsnack frem for at sælge dem rå.

I dag har han råd til at give sine tre børn næringsrig 
mad, og de bliver ikke længere smidt ud af skolen 
på grund af manglende betaling. En opsparing til 
deres videreuddannelse er påbegyndt. Haji har 
købt husdyr og drømmer om at udskifte sit græstag 
med metal. I fremtiden vil han købe en mark 
tættere på efterspørgslen i nærmeste storby. Hajis 
historie er et godt eksempel på, hvordan ADRA 
planter håb, så familier selv kan høste udvikling.

Fattigdom, krig og katastrofer betyder, at langt fra alle mennesker har adgang til mad, 
tag over hovedet og arbejde. ADRA Danmark har fokus på at sikre fattige og udsatte 
menneskers rettigheder, så de bliver i stand til at forsørge sig selv og deres familie. 
Det gør vi blandt andet gennem hjælp til selvhjælp, som årets Hjælpeaktion støtter.

Alle mennesker  
har ret til sikkerhed, 

mad og læring!

Vejen til sundere børn og skolegangKartoffelsnack
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for 50 kr. kan et barn få mad i to uger 
Nødhjælpen er livsvigtig for underernærede børn i kriseområder

for 150 kr. kan du give en bonde 
nye frøsorter, planter og redskaber
Produkterne er med til at give bonden et bredere og større udbytte af jorden

for 350 kr. kan en bonde komme på  
et landbrugskursus  
Her lærer bønderne at drive landbrug som en overskudsgivende forretning

Her er nogle eksempler på, 
hvor lidt der skal til: 

Læs mere på hjælpeaktion.dk

      Støt via MobilePay 86080
eller overfør din gave via netbank konto 4440 4260262459

* Din støtte er ikke øremærket, men hjælper der hvor behovet og mulighederne er størst lige nu!

Vær med til at 
forvandle nøden  
til håb og udvikling!
I år går dit bidrag til udviklings- 

og nødhjælpsprojekter i blandt 

andet Burundi, Malawi og Sudan. 


