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I Etiopia lages mat over åpen varme eller ustabile parafi novner i små mørke 
hytter. I de trange hyttene hvor normalt bare den åpne varmen er lyskilden, opp-
holder det seg ofte mange barn.  Dette er noen av årsakene til at fl ere hundre barn 
hvert år forbrenner seg og får store skader. Skader som i mange tilfeller er inva-
lidiserende, og som de må leve med resten av sitt liv. Det er også mange som dør 
unødvendig på grunn av manglende behandlingstilbud. Etiopia har ingen sykehus 
som kan ta mot brannskadde barn. 

Children’s Burn Care Fondation (CBCF) arbeider for å etablere et sykehus for 
behandling av brannskadde barn i Etiopia.

Har du lyst på en tur til Etiopia?
Støtt brannskadde barn i Etiopia,

… bare ved å være tilstede og oppleve

http://rk12683.rotary.nowww.childrensburncare.com



Children’s Burn Care Fondation (CBCF) arbeider for å etablere et sykehus for 
behandling av brannskadde barn i Etiopia. Rotaryklubbene i Harstad ønsker å 
bidra til denne etableringen ved å fi nansiere utstyr til en operasjonssal med et 
budsjett på ca en million kroner.

Du kan være med å skaff e de nødvendige midlene ved bare å delta på noen 
arrangementer som er tilpasset både barn og voksne. 

FOTO/SALGSUTSTILLING I GALLERI NORDNORGE
Lørdag 21. august – Søndag 5. september
Åpningstid: Man-Tor: 11-14 og 18-20, Fre og Lør: 11-14, Søn: 12-15

Elevene ved Backpack Foto ved Soltun Folkehøgskole besøkte Etiopia 
vinteren 2010. De vil presentere sine inntrykk gjennom en rekke fl otte 
fotografi er som presenteres på utstillingen.  

Nummererte bilder i begrenset opplag vil være til salgs og inntektene går 
uavkortet til prosjektet. 

TURDAG I FOLKEPARKEN
Søndag 29. august, kl 10:00 – 18:00
   
Merkede turløyper, gudstjeneste og andre aktiviteter. Du kan kjøpe rimelig 
grillmat, is og drikke på Heggenkollen og i Folkeparken. Turløyper fra 
Folkeparken og Travbanen.

Du kan gå turløypa fra Travbanen eller i Folkeparken. Parkeringsplassene i 
Folkeparken vil være stengt for parkering. Buss går fra sentrum og Rema 1000.

To drømmereiser til Etiopia loddes ut når du leverer navn/telefonnummer 
i særskilte kasser.

Din deltakelse telles og betales med kr 1, 3, 5 eller 10 pr. deltaker av 
Harstad-bedrifter. Din tilstedeværelse er derfor med på å støtte prosjektet 
direkte. Det eneste du trenger å gjøre er å møte opp bli registrert, ta del i 
arrangementet og gå beriket hjem igjen. 

Flere lag, foreninger, bedrifter, kommunen, Politiet, Sivilforsvaret og enkelt-
personer gjør alle en dugnad for å få dette til. 

STØTTEKONSERT I STORSALEN I KULTURHUSET
Torsdag 2. september, kl. 18:00 

En klassisk ”light”-konsert med Forsvarets musikkorps Nord-Norge
Dirigent:  Arvid Engegård
Solister:  Alexander Rybak.
  Trond Sagbakken, 12 år og vinner av 
  Ungdommens Musikkmesterskap 2009
Billetter:
kr. 375,-/325,- pr. billett, går uavkortet til prosjektet.
Harstad Kulturhus - tlf 77 06 78 90 www.billettservice.no – tlf 815 33 133

Uten den rette behandlingen vil mange barn og unge miste muligheten for å fungere i samfunnet og skape seg et selvstendig liv. Mange skader er så omfattende at barna blir blir totalt 
funksjonshemmet og dermed blir en byrde for familien. Dette er noen av de heldige som nå unngår et liv i mørke og smerte. Med din innsats vil fl ere barn ha et håp for fremtiden.

Du kan også støtte prosjektet for CBCF ved å betale inn et beløp til vår 
prosjektkonto 4730.16.14388
Eller du kan gi kr. 175,- til CBCF ved å ringe 820 44 044
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