Du kan gjøre en
forskjell i Vietnam!

................ menighets
misjonsprosjekt i Vietnam!

Hvorfor arbeider vi i Vietnam?
Mekongdeltaet er et av verdens mest utsatte områder for klimaendringer og er
sårbart for oversvømmelser, jordskred
og tørkeperioder. Det er stort behov for
omstilling i jordbruket slik at bøndene

kan få nye, bærekraftige inntektskilder.
Mennesker med nedsatt funksjonsevne
møter mange utfordringer i Vietnam.
Det er begrenset skoletilbud, og mange
blir ikke inkludert i lokalsamfunnet.

Sammen skaper vi forandring
Arbeidet i Vietnam utføres i samarbeid med nasjonale og lokale myndigheter
og ulike partnerorganisasjoner. I tillegg jobber vi sammen med engasjerte
enkeltmennesker og grupper eller menigheter i Norge. Samarbeidet bidrar til
at sårbare mennesker i Vietnam får nye muligheter.

Som giver er du med på å gjøre en forskjell!

VI FREMELSKER VERDIGHET I EN
URETTFERDIG VERDEN
Vi tror at det er en iboende kraft
hos mennesker til å ville det
gode, løfte hverandre opp fra
det som holder oss nede. Noen
ganger klarer vi det selv, andre
ganger må vi ha hjelp til det.

................ menighet støtter Misjonsalliansens prosjekter i Vietnam.
Dette er prosjekter innenfor områder som:

Klima og miljø

Befolkningen i Mekongdeltaet kjenner de negative effektene av klimaendringer på kroppen. Tørke, flom,
mer saltvann og uregelmessig vær
skader både mennesker, dyr og
livsgrunnlaget. Vi vil bidra til å øke
kunnskapen om klimaendringer og
hvilke konkrete tiltak folk kan gjøre
for å tilpasse seg klimaendringene.
Dette kan være å dyrke grønnsaker
som tåler lengre tørkeperioder, eller
metoder for å dyrke med mindre vann.

Inkludering

Misjonsalliansen støtter klubber og
organisasjoner for mennesker med
funksjonsnedsettelser slik at de kan
organisere seg og sammen få en
sterkere stemme. Vi bidrar til sosiale

møteplasser og informasjon slik at
mennesker får vite om sine rettigheter. Misjonsalliansen jobber også med
skoler og foreldre for at flest mulig
barn med funksjonsnedsettelser skal
kunne gå på skolen.

Arbeid og inntekt

Etterspørselen etter lån er stor blant
de fattige i Mekongdeltaet, og kun
fem prosent har tilgang til vanlige
finansielle tjenester. Sammen med
den vietnamesiske organisasjonen
Women’s Union driver Misjonsalliansen
mikrofinansbanken MOM (Mekong Organization of Microfinance) som tilbyr
lån til 40 000 kvinner. Vi tilbyr også
kurs i forretningsdrift, økonomi og
klimatilpasset husdyrhold og grønnsakdyrking.

Les mer om arbeidet på https://www.misjonsalliansen.no/Vietnam
Der finner du også filmer og reportasjer fra prosjektene i Vietnam.

.................. menighet støtter Misjonsalliansens
prosjekter i Vietnam.
Du kan gi din støtte til menighetens misjonsprosjekt på Vipps:

Vipps XXXXXX
Du kan gi fast ved å opprette fast trekk
til kontonummer XXXX XX XXXXX
♡ På www.misjonsalliansen.no kan du bli fadder eller fastgiver. Du kan
også ringe 22 94 26 00 for å registrere deg. Som fadder eller fastgiver
får du regelmessig informasjon om det viktige arbeidet du støtter.

På jorda som i himmelen

