
                                             

 

SponsorNyt  

Efterår 2014 

 

Kære sponsor, 

I denne udgave af sponsornyt kan du læse om vores nye kontorfællesskab, muligheden for at støtte vores 

traditionsrige skole-årsfester, samt om vores mange spændende fundraising tiltag.  

 

Periamma er flyttet 

Hen over året løb vores kontorfællesskab – The Hub på Nørrebrogade – desværre ind i økonomiske 

problemer, med det resultat, at de måtte lukke med udgangen af sommeren. Held i uheld, har vi i Periamma 

et stykke tid været på udkig efter en mere fleksibel kontorløsning, der bedre passer til vores team. 

Periammas mange forskelligartede aktiviteter betyder nemlig, at vi den ene uge er 6 på kontoret, men kun 1 

den næste.  

Den selv samme dag som vi måtte lukke, fik vi via vores bestyrelsesmedlem Martin Bjergegaard en helt 

fantastisk chance for at komme ind på Rainmakings kontorfællesskab i indre by – uden omkostning. Det har 

en enorm værdi for os, at vi nu har gode og fleksible faciliteter, der kan huse såvel administrationen, som 

vores frivillige og bestyrelsesmedlemmer, når behovet er der.  

Vi er opmærksomme på, at The Hub i den sidste tid havde problemer med at modtage post. Lad os endelig 

høre fra dig, hvis du mangler svar på henvendelse. 

Periammas nye adresse er: Kristen Bernikows Gade 6, 4.sal. 1105 København K 

 

Den traditionsrige års-/julefest 

Som året går på hæld er det traditionen tro blevet tid for vores skoler at forberede den årlige julefest.  

 

Uanset om festen markerer en kristen begivenhed, eller årets afslutning, er festen en helt særlig 

begivenhed, der spreder stor glæde blandt alle børn. Den er for alle børnene et af årets højdepunkter – en 

mulighed for at feste og have det ekstra sjovt i de vante omgivelser. 

  

Som altid har du, kære sponsor, mulighed for at give et bidrag til festen og til en gave til dit sponsorbarn. 

De første 100 kr. af dit bidrag går til afholdelse af julefesten, alt derover går til gaver til børnene. 

 

Du kan indbetale dit julegavebidrag på Periammas kontonummer; Reg.nr. 3574 kontonr. 10678668.  

Det er blot vigtigt, at du laver indbetalingen som en særskilt betaling, og at du ved betaling skriver både dit 

sponsornummer og 'Julegave' i meddelelsesfeltet – på den måde kan vi nemt finde betalingerne og sikre, at 

de når børnene. Bidrag bedes indbetalt senest d. 5/11-2014. 



                                             

 

 

Periammas fundraisingaktiviteter 

I sommers var vi så heldige at få Sofie Thordal Trærup tilknyttet Periamma som vores Fundraiser. Sofie har 

allerede iværksat nye fundraising aktiviteter for diverse småprojekter på vores skoler, startet et samarbejde 

med en ekstern fundraiser, samt indledt et samarbejde med CISU, der formidler Danidas midler til mindre 

organisationer. Vi arbejder i den forbindelse på et projekt, der skal styrke de håndværksfaglige uddannelser 

i vores skoleområde i Kenya, så eleverne fremadrettet er bedre rustet til at starte som iværksættere.  

Et vigtigt element i dette projekt er, at vi kan facilitere gæsteundervisning fra Danmark, så fagligheden kan 

få et kvalitetsløft. Hvis du, eller nogen du kender kunne være interesseret, så tøv ikke med at kontakte os – 

vi vil meget gerne i dialog med interesserede, evt. holde et informationsmøde hvis interessen er stor nok. 

 

Vi er også startet på at søge om midler til en række små-projekter i tilknytning til vores skoler. De har det 

fælles mål, at forbedre skolernes faciliteter og/eller undervisningstilbud. I efteråret søger vi støtte til 

vandpumpe-projekter på vores skoler i Thailand hos en række små fonde.  

 

Endelig vil vi meget gerne støtte op om vores partnerorganisation i Indien, der siden 2009 har kørt et 

projekt med fodbold i Chennai. Projektet har til formål at give unge fra slummen i Chennai aktiviteter og en 

sportsorienteret uddannelse, så de der har talenter i den retning, får åbnet op for nye muligheder for deres 

fremtid.   

Projektet har oplevet stor tilslutning fra områdets unge og 100 nye børn tilknyttes hvert år. Der er dog hårdt 

brug for penge til udstyr, træning og turneringer. Vi vil meget gerne have henvendelse fra interesserede 

sponsorer eller danske boldklubber, der kunne være interesseret i en venskabs-klub i Indien! 

 

 

 

Som altid, siger vi i Periamma mange tak for din fortsatte støtte. Vid, at du med støtten er med til at 
muliggøre en spændende fremtid for tusindvis af skolebørn i Afrika og Asien.  

Med venlig hilsen, 

Periamma-teamet   

 

 

 

Website: www.periamma.org                                Cvr nr. 34438781 

E-mail: info@periamma.org                      Kristen Bernikows Gade 6, 4.         Danske Bank 

Telefon: +45 2870 8888                     1105 København K         Reg. nr: 3574 

Telefontid: Mandag kl. 17-19                      Danmark          Kontonummer: 10678668 


