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Glæden
ved at give

Hvordan
ansøger man?

Selvom der er behov året rundt, kan
specielt højtider være svære at
håndtere, fordi vanskelige
omstændigheder virker ekstra
trykkende i en ellers glædelig tid.

Gå ind på www.handsandfeet.dk og
udfyld ansøgningsskemaet inden
onsdag d. 20. november. Indenfor 14
dage efter fristen får du svar på din
ansøgning.

Derfor ønsker vi at give glædens gave
videre og være til opmuntring for vores
nærområde.
Er du forælder og ønsker at give en god
julegave til dit barn men har et lavt
rådighedsbeløb eller er i en trængt
situation, kan du ansøge "GAVEN".
Godkendte ansøgere bydes på
julegodter og gaveuddeling lørdag d.
14. december. Her kan man samtidig få
en hyggelig snak med teamet bag
"GAVEN" over de julepyntede borde,
mens børnene bliver underholdt.

Hvem henvender
“Gaven” sig til?
"GAVEN" er for familier og enlige
forsørgere med hjemmeboende børn i
eller omkring Aalborg Centrum, eller
hvis man har sit barn i pasningsordning
i eller omkring Aalborg Centrum, og
som har et lavt rådighedsbeløb eller
oplever andre livs udfordringer.
Der kan ansøges om gaver til 2 børn op
til 12 år pr. familie.
I SAMARBEJDE MED

Bethaniakirken

Hvem står
bag “Gaven”?
Hands&Feet er en hjælpetjeneste, som
ønsker at gøre en forskel for
mennesker, der lever under svære
vilkår. Vores hjerte rækker bredt og
derfor har vi hjulpet mennesker i både
Danmark, Rumænien og flere steder i
Sydøstasien.
Vi samarbejder med Kolding
Kirkecenter, Bethaniakirken Aalborg,
UngMosaik og legetøjskæden Buddy,
om at få “GAVEN” til at blive en realitet.
Du kan læse mere om Hands&Feet på
www.handsandfeet.dk,
www.facebook.com/handsandfeet.dk,
eller kontakte os på
gavenaalborg@handsandfeet.dk.

Vil du være med i
Gaven?
Støt gerne vores arbejde! Giv en god
gave til et medmenneske i julen 2019
via MobilePay: 30805 (mærk “GAVEN”),
eller se andre givermuligheder på
el
www.handsandfeet.dk. På forhånd
tusind tak for alle donationer!

