
..................... menighets  
misjonsprosjekt i Liberia og Sierra Leone

Du kan gjøre en 
forskjell i Liberia og 
Sierra Leone!



Hvorfor arbeider vi i Liberia og Sierra Leone?
mange naturressurser, men konflikter, 
uroligheter og ebola har ødelagt mye. 
Folk mangler det aller mest nødvendige 
som rent vann, trygghet og mulighet 
til å skape seg en bedre fremtid.

Liberia og Sierra Leone er blant verdens 
fattigste land, med store grunnleggen-
de behov. Mange år med borgerkrig og 
utstrakt bruk av barnesoldater har satt 
dype spor i befolkningene. Landene har 

Sammen skaper vi forandring
Arbeidet i Liberia og Sierra Leone utføres i samarbeid med ulike lokale partner-
organisasjoner og kirker. I tillegg jobber vi sammen med engasjerte enkeltmen-
nesker og grupper eller menigheter i Norge. Samarbeidet bidrar til at sårbare 
mennesker i Liberia og Sierra Leone får nye muligheter.

Som giver er du med på å gjøre en forskjell!



VI FREMELSKER VERDIGHET I EN 
URETTFERDIG VERDEN

................. menighet støtter Misjonsalliansens prosjekter i Liberia 
og Sierra Leone. Dette er prosjekter innenfor områder som:

Skole og utdanning
Borgerkrig og ebolaepidemi har fått 
store følger for utdanningssektoren 
i Liberia og Sierra Leone. Klasserom-
mene er overfylte, og mange lærere 
mangler lærerutdannelse, særlig på 
landsbygda. Et mindretall har tilgang 
til skole av god kvalitet, og mange må 
gå langt for å komme til nærmeste 
skole. Arbeidsledigheten blant unge 
er høy. Sammen med lokale partnere 
jobber Misjonsalliansen for å gi barn 
og unge på landsbygda en bedre 
skole. Vi bygger nye skoler slik at barn 
kan få tilgang til utdanning i nærmiljø-
et, og vi jobber med å heve lærernes 
kompetanse slik at de kan gi bedre 

undervisning. Vi arbeider også med 
grunnleggende lese- og skriveopp-
læring for voksne.

Mikrofinans
Misjonsalliansen driver mikrofinansban-
ken Diaconia MDI som tilbyr banktjenes-
ter, økonomisk opplæring og tryggere 
familieøkonomi til mennesker som 
ellers ikke får lån eller muligheten til å 
ha en bankkonto. Gjennom slike banker 
og institusjoner kan fattige mennesker 
og gründere få lån og kapital, og på den 
måten skape arbeidsplasser og bidra til 
verdiskapning i eget land. Banken er 
landets eneste mikrofinansbank som 
også tilbyr innskudd.

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.

Les mer på: misjonsalliansen.no/Liberia og misjonsalliansen.no/Sierra-Leone 
Der finner du også filmer og reportasjer fra prosjektene i Liberia og Sierra Leone.

https://www.misjonsalliansen.no/Liberia
https://misjonsalliansen.no/Sierra-Leone


På jorda som i himmelen

♡ 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.

................. menighet støtter Misjonsalliansens prosjekter 
i Liberia og Sierra Leone. 

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

http://www.misjonsalliansen.no



