Til elever, foresatte og oppdragsgivere

Operasjon Peru 19. april 2018 – «Muligheten til å gi andre en ny start»
Siden 1992 har Thor Heyerdahl vgs, Re vgs og Holmestrand vgs samlet inn penger til drift av et barnehjem og en skole i
Monsefu i en landsby helt nord i Peru. I 2015 besluttet elevrådet og ledelsen på Melsom vgs at også Melsom vgs skal
bidra til driften ved at alle elevene er forpliktet til å jobbe en dag for å samle inn 400 per elev.
På barnehjemmet bor det ca. 30 barn fordelt på 5 familiehus. Hvert hus styres av en husmor. Barna bor der fram til de blir
18 år og får oppfølging videre når de ønsker det. På skolen er det 200 elever fordelt på førskole og ut 10. klasse. Elevene
på skolen kommer fra slumområder i byen og elever om bor på barnehjemmet. Alle barna er avhengig av de pengene vi
greier å samle inn på Perudagen. Det er faktisk de midlene elevene i Vestfold samler inn, som utgjør det meste av de
midlene som driver prosjektet. Uten disse pengene havner barna på gaten igjen og mister muligheten til å vokse opp i
trygge omgivelser og få skolegang.
Alle elevene på Melsom vgs skal ut og jobbe fredag 19. april og bidra med minst 400,- pr elev. Det er elevens ansvar å
finne en jobb, og de kan jobbe hvor de vil. Ønsker dere mer informasjon om prosjektet, se www.prosjektperu.no
VIKTIG Å HUSKE:
- Alle elever skal jobbe/ ha en aktivitet for å samle inn penger
- Alle skal tjene minst 400,- Pengene kan settes direkte inn på konto eller via VIPPS. Viktig å merke med elevens navn og klasse
- Dette er en obligatorisk aksjon for alle elevene. De elevene som ikke deltar i prosjektet, får udokumentert fravær for
hele dagen.
VEDRØRENDE INNBETALING:
- Innbetalingen må være påført med navn og klasse. (Mangler dette, vil vi ikke se hvem som har betalt)
- Kontonummer: 7874 06 70297
- VIPPS: MELSOM VGS PERU. Søk opp oss opp på nummer 126645
- Frist for betaling er fredag 27. april
Leder:
Nestleder:
Kontaktperson:
Innbetaling:

Solveig Kristine Nordhov, 915 78 389; solveig.kristine@hotmail.com
Tyra Fevang, 471 45 016; fevangtyra@gmail.com
Hans Christian Zeiner Thorbjørnsen, 414 96 22; hanst@vfk.no
Katrine Gundersen; 916 53 302; katrinek@vfk.no
Marianne Gryte; 992 73 607; marianneg@vfk.no

Hilsen Perukomiteen på Melsom vgs

