
BANGLA børn er skolebørn i Bangladesh. De er ganske almindelige børn – og det vil sige fattige. Men 

forældre i Bangladesh vil også deres børns bedste, og derfor har mange meldt dem ind på en St. 

Mathews skole. 

St. Mathews skolerne arbejder for, at… 

 skabe grundlag for udvikling og demokrati gennem 

uddannelse 

 fremme forståelse for forskellighed og forebygge religiøse 

konflikter i et tværkulturelt miljø, hvor der både er hinduer, 

muslimer og kristne blandt elever, lærere og i bestyrelsen 

 sikre engagement og forankring hos børn og forældre gennem 

arrangementer og delvis forældrebetaling 

BANGLA børn er godt på vej - 

… men har brug for hjælp til at komme videre. Du kan sponsorere et barn eller en lærer på en af skolerne og 

give en meget konkret hjælpende hånd til BANGLA børnene. 

  

Sponsorerer du et barn for 100 kr. om måneden, følger du det enkelte barns udvikling, mens pengene går til 

undervisningsudgifter for alle børnene. Så bliver din hjælp brugt mest fordelagtigt og sikrer et solidt 

undervisningsgrundlag for netop dit sponsorbarn. 

Sponsorerer du en lærer for 400 kr. om måneden, sikrer du viden, inspiration og pædagogisk formidling til 

mange elever. Pengene går til løn, materialer og videreuddannelse af den enkelte lærer og kommer på den 

måde også samtlige elever til gode. 

Hvad får du som sponsor? 

Melder du dig som sponsor, modtager du et informationsbrev om 

”din” elev eller lærer. Herefter får du tilsendt halvårlige 

sponsorbreve, så du kan følge elevens skolegang og udvikling eller 

lærerens arbejde med undervisningen. Du kan skrive med din 

sponsorlærer eller BANGLA barnets klasse. Sponsoraterne er 

fradragsberettigede efter Ligningslovens §8a. Udfyld skemaet til 

højre og send det til os, eller kontakt os for yderligere oplysninger. 

Kontakt: Filip Engsig-Karup, mobil 6168 7084, e-mail 

filip@engsig-karup.dk. Se også www.smsbangladesh.dk. 

 

  

mailto:filip@engsig-karup.dk
http://www.smsbangladesh.dk/


  JA TAK –  
Jeg vil gerne være sponsor for et 

BANGLA barn eller en skolelærer i 

Bangladesh! 

 

Mit navn__________________________________________________ 

Min adresse ______________________________________________ 

Min e-mail adresse ________________________________________ 

CPR nummer _________________________ (til skattefradrag) 

Træk mit bidrag via PBS fra reg.nr. _____ konto nr. _____________ 

____ Jeg vil gerne sponsorere ét barn á 100 kr om måneden 

 ____ Jeg vil gerne sponsorere en lærer á 400 kr om måneden 

____ Jeg vil gerne sponsorere ____ (antal) børn á 100 kr om måneden 

____ Jeg vil gerne støtte St. Mathews Schools projekt med ________ kr om måneden 

____ Jeg er tilfreds med én årsopgørelse / ___ Jeg ønsker kvittering for hver indbetaling 

Min underskrift ______________________________ Dato __________________________ 

 


