
Månadsgivare	  Wale	  Wale	  Sweden	   	  	  	  	  	  	  	   	   	  

Wale	  Wale	  Sweden	  arbetar	  tillsammans	  med	  vår	  kenyanska	  systerorganisation	  Wale	  Wale	  Kenya.	  Wale	  
Wale	  Kenya	  arbetar	  med	  unga	  människor	  i	  ett	  av	  Afrikas	  största	  slumområden,	  Kibera.	  Målet	  med	  
verksamheten	  är	  att	  ge	  ungdomar	  verktyg	  med	  vilka	  de	  kan	  bygga	  sig	  en	  ljus	  framtid.	  Dessa	  verktyg	  är	  
utbildning,	  kreativitet	  och	  självförtroende.	  Till	  Wale	  Wale	  Youth	  Center	  kommer	  runt	  40	  ungdomar	  
dagligen.	  I	  centret	  erbjuds	  studiemöjligheter	  i	  ett	  tyst	  rum	  med	  närvarande	  vuxna.	  Wale	  Wale	  Kenya	  
betalar	  även	  skolavgifter.	  
	  
Tristess	  och	  sysslolöshet	  är	  ett	  ubrett	  problem	  bland	  unga	  i	  Kibera	  och	  ofta	  en	  avgörande	  orsak	  till	  
kriminaliet	  och	  drogmissbruk.	  Wale	  Wale	  Kenya	  erbjuder	  en	  inspirerande	  fritid	  i	  vårt	  center	  där	  unga	  
kan	  delta	  i	  aktiviteter	  som	  dans,	  drama,	  musik	  och	  fotboll.	  En	  aktiv	  fritid	  är	  en	  nyckel	  till	  att	  väcka	  
kreativitet	  och	  självförtroende.	  Förutom	  att	  ungdomarna	  deltar	  i	  dessa	  aktiviteter	  bygger	  Wale	  Wale	  
Kenya	  hela	  sin	  verksamhet	  på	  deltagande	  från	  ungdomarna.	  Våra	  ungdomar	  har	  viktiga	  poster	  i	  
styrelsen	  och	  ansvarar	  för	  att	  driva	  och	  utveckla	  projekt.	  
	  
Ungdomar	  i	  Kibera	  är	  som	  alla	  andra	  ungdomar:	  starka,	  självständiga	  och	  fritt	  tänkande	  unga	  människor.	  
Det	  dem	  i	  första	  hand	  saknar	  är	  möjligheter.	  Som	  månadsgivare	  i	  Wale	  Wale	  är	  du	  med	  och	  skapar	  dessa	  
möjligheter.	  Genom	  ditt	  bidrag	  är	  du	  med	  och	  driver	  och	  utvecklar	  organisationen	  och	  dess	  projekt.	  
Varje	  krona	  går	  oavkortat	  till	  ungdomarna	  och	  inget	  fastnar	  i	  svensk	  administration.	  Du	  kan	  lätt	  följa	  hur	  
dina	  pengar	  används	  genom	  regelbundna	  uppdateringar	  på	  hemsida	  och	  sociala	  media	  samt	  genom	  
nyhetsbrev.	  
 
	  

Hur	  du	  går	  tillväga	   	   	  

Lättaste	  sättet	  att	  bli	  månadsgivare	  är	  via	  din	  internetbank.	  När	  du	  är	  inloggad	  på	  din	  internetbank	  går	  
du	  till	  Autogiro.	  	  Här	  kan	  du	  skapa	  nytt	  autogiro	  genom	  att	  söka	  på	  WaleWale	  Sweden.	  Efter	  att	  du	  
fullföljt	  de	  olika	  stegen	  är	  du	  månadsgivare.	  Det	  tar	  bara	  ett	  par	  minuter.	  På	  nästa	  sida	  ser	  du	  exempel	  
från	  olika	  banker	  på	  hur	  du	  hittar	  autogirofliken.	  

	  

För	  att	  registreras	  till	  vårt	  nyhetsbrev,	  skicka	  gärna	  iväg	  ett	  e-‐mail	  till	  Nina	  Eklund,	  ordförande	  i	  Wale	  
Wale	  Sweden,	  till	  nina.walewale@gmail.com.	  

	  



	  

	  

	  

	  



	  


