HakiDagen - Arbeidsdag for mer rettferdighet

26.10.2020

Du kjenner sikkert til Operasjon Dagsverk som gjennomføres i offentlige skoler. En slik
arbeidsdag vil vi på Danielsen Ungdomsskole Haugesund også ha. Skolen vår, som eies av Norsk
Luthersk Misjonssamband (NLM) og Indremisjonsforbundet, vil ha en arbeidsdag der elevene
arbeider for å samle inn penger til et misjonsprosjekt torsdag 5. november 2020.
Vi har valgt å kalle denne dagen HakiDagen. Haki er swahili og betyr rettferdighet. Vi er alle
opptatt av rettferdighet, men først og fremst når vi opplever urettferdighet. Vi ønsker å fokusere
på den urettferdigheten som ikke rammer oss selv.
Store deler av Kenya lider under dårlige levevilkår, blant annet fattigdom, tørke og manglende
skolegang. NLM støtter prosjekter innen vann, helse og hygiene, og lese- og skriveopplæring.
Gjennom misjonsprosjektet vårt vil vi hjelpe befolkningen i Kenya som lider under dårlige
levekår til bedre tilgang til vann, skole og helse.
Danielsen Ungdomsskole Haugesund ønsker å være med på å støtte dette arbeidet i Kenya. For å
støtte bistandsarbeidet arrangerer vi blant annet en arbeidsdag for elevene ved Danielsen
Ungdomsskole Haugesund. Elevene arbeider en dag, og pengene de tjener går uavkortet til
Misjonsprosjektet. Du kan hjelpe oss ved å gi arbeid til elevene våre.
Arbeidet kan bestå i å bidra på en arbeidsplass. Det er også mulig at foreldre er arbeidsgiver for
en dag. Noen steder kan en få stå utenfor en butikk og selge vafler m.m.
Her er det bare kreativiteten som setter grenserJ
Hver elev samler inn minimum 300 kr. Det er selvfølgelig lov å samle inn mye merJ
Arbeidskort underskrevet av arbeidsgiver og elev må fylles ut og leveres inn til kontaktlærer
umiddelbart etter arbeidsdagen, senest onsdag 11. november. Dersom arbeidskortet ikke blir
levert inn innen denne dato får eleven fravær uten gyldig grunn.
Takk for at du vil være med å gi de som har det vanskelig i Kenya nye muligheter!
https://vimeo.com/287985602

Arbeidskort Hakidagen for Danielsen Ungdomsskole Haugesund.
Elevens fornavn og etternavn _____________________________________________________________
Eleven har torsdag 05.11.20 hatt arbeidsdag hos______________________________________________
Beløp innsamlet til misjonsprosjektet er kr __________________
Beløpet betales inn til konto: 3000.32.00635
Husk å merke betalingen med navn på elev!
Beløpet må være betalt inn på konto innen onsdag 11.11.20, og dette arbeidskortet må
være levert inn til kontaktlærer innen samme dato.
________________________________________
Arbeidsgiver

_______________________________________
Elev

