
Holbergs plass 4, 0166 OSLO

Familier forlater alt og alle de kjenner i Etiopia, Russland og Ukraina.  
De håper på en bedre framtid i Israel, fedrenes land. 

Som HJH-fadder gir du nytt håp til de yngste 
og mest sårbare immigrantene til Israel!

Min gave skal gå til :
   Livsopphold   Skolegang   Klær   Det den foresatte bestemmer 
Send meg skjema for betaling av fadderskapet via avtalegiro.

Navn:....................................................................................................................................

Adresse:...........................................................................................................Postnr:..................................sted:.........................................

Tlf:......................................................................Mob:..........................................................

E-post:..................................................................................................................................

Personnr (11 siffer)..........................................................................(for skattefradrag)

Jeg er over 18 år:.............................................................................................(signatur)

Ja! Jeg vil bli HJH-fadder for immigrantbarn i Israel
Jeg vil bli fadder for _____ (antall) barn. Hvert fadderskap koster kr 250,- pr mnd.

Håpet brast 
Så rammer tragedien. Barna sitter alene 
tilbake. Store byrder legges på utslitte 
besteforeldre – eller storesøsken som 
burde få ha et eget liv å tenke på.

Gi dem et nytt 
Heldigvis fins det hjelpere. Som trår til med 
penger, praktisk hjelp, medfølelse og gode 
råd. 

BLI HJH-FADDER 
Som HJH-fadder støtter du et vanskeligstilt 
barn med minst 250 kroner i måneden. 
Tapet av mor og far må de bære med seg. 
Som fadder gir du dem trygghet for 
framtiden. Nå venter 50 barn på faddere.

Fadderbarna venter  
- de trenger deg!

Følg oss på Facebook



Trafikkulykker, sykdom, familietragedier, terror – det er også en del av virkeligheten som møter 
Israels immigranter. Det er barna det går hardest utover. Familienettverket er ofte lite. Og fins 
det en bestemor, tante eller storebror som kan trå til, blir ansvaret nesten for tungt å bære.

GI FORELDRELØSE IMMIGRANT-
BARN EN TRYGGERE FRAMTID!

Mødre for barnebarna 
Alle disse kvinnene har nå den daglige 
omsorgen for et eller flere barnebarn.  
Hverdagen er uhyre krevende. Nytt 
land og en annen kultur gjør at de blir 
usikre på hvordan de skal forholde seg 
i oppdragelsen av større barn. Det er 
godt å komme sammen til månedlige 
møter hos Selah for å møte fagfolk 
og andre i samme situasjon. Møtene 
og den økonomiske støtten gir dem 
overskudd til å gi barnebarna opp-
muntring, trøst og kjærlighet. 

SELAH er der når krisen 
rammer! 
Israel Crisis Management Center 
(Israels krisehåndteringssenter) er en 
frivillig organisasjon. Siden 1993 har 
de hjulpet 20 000 immigranter i og 
gjennom kriser: Barn og foreldre som 
mister sine på grunn av terror, ulykker 
og sykdom, familier som er rammet av 
kone- og barnemishandling. Selah har 
profesjonelle rådgivere, men bæres 
oppe av frivillige. Hjelpen består av 
økonomisk støtte, praktisk innsats, 
kurs og samlinger, avlasting, juridisk 
og psykologisk veiledning.

For å bli HJH-fadder fyller du ut og sender inn kupongen på andre siden. Porto er betalt. 
Du kan også fylle ut kupongen på vår internettside: www.hjhome.org/fadder/
Du kan også sende kupongen i konvolutt til: Hjelp Jødene Hjem, Holbergs plass 4, 0166 Oslo. Husk frimerke. 

Svarsending 6795
0095 Oslo

Dette GIR du som HJH-fadder:
•  Hvert fadderskap koster kr 250,-i måneden. Av dette går 10 prosent går til  
 administrasjon av ordningen i HJH og 10 prosent til administrasjon i Selah,  
 HJHs israelske samarbeidspartner. Resten overføres til den som har ansvaret for barnet.
•  Hvert barn/ familie får tre faddere slik at pengene virkelig skal monne
•  Fadderne kan tegne seg for flere fadderskap
•  Fadderne kan bestemme om pengene skal gå til livsopphold, skolegang eller klær  
 – eller overlate dette til familiens foresatte
•  Fadderne kan gi ekstra pengegaver til høytider, fødselsdager  
 – eller til fremtidig utdannelse eller lignende

SAMMEN GJENNOM 
TRAGEDIEN 
Under tragiske omstendigheter mistet 
Vortau (nr tre fra venstre) og hans 
fire søsken foreldrene for noen år 
siden. Med støtte fra Selah og deres 
mangeårige medarbeider Micha Feld-
man (nr to fra venstre) tok eldste bror 
og søster ansvar for familien. – Litt etter 
litt begynte jeg å stole på ham, og nå 
takker jeg ham av hele mitt hjerte. Tak-
ket være Selah fant jeg en trygghet i liv-
et, sier Vortau, som er blitt 18 og nylig 
fikk følge en av sine yngre brødre (til 
høyre) til bar mitsvah ved Klagemuren. 
Nå venter fem år med militærtjeneste-
ne og bibelskolestudier for Vortau.

Dette FÅR du som HJH-fadder:
• Vissheten om at du gir langsiktig hjelp til en sårbar familie
•  En faddermappe med informasjon om fadderordningen, skjema for avtalegiro m.m
•  Rapport om barnet hvert år fra Selah
•  Mulighet til å treffe en gruppe av barn og ungdom fra fadderprogrammet på HJHs givertur
•  For å beskytte integritet og privatliv for barna og de unge vil faddere ikke få foto av 
    dem eller få vite hva de heter. Du vil få vite fødselsår og –måned og barnets 
    ”kodenummer” hos Selah/HJH


