Medlemsbrev nr. 3
vinter 2012

Kära Tostanmedlem,
Tack för ditt stöd till Tostan Sverige under 2012.
Vi i Tostan Sveriges styrelse och arbetsgrupper arbetar huvudsakligen för att sprida information i Sverige om
Tostans verksamhet i Afrika och att söka ekonomiskt stöd för verksamheten hos organisationer och privatpersoner. Vi har under 2012 fått värdefullt stöd från Postkodstiftelsen, Radiohjälpen, Malin och Lennart
Philipsons stiftelse och många individuella givare. Detta har gett oss möjlighet att under året finansiera 45
treåriga byprojekt i Senegal och Gambia samt fängelseprojekt i Senegal.
Tostan Sverige har nu en insamlingskampanj för finansieringen av 20 byprojekt i Gambia. Mer än 90 procent
av våra insamlade medel går direkt till verksamheten. Vi har minimala administrativa kostnader. Detta är
viktig information för dig och andra medlemmar som valt att bli månadsgivare och/eller ge donationer till
Tostan Sverige.
Många väljer att ge en gåva till Tostan Sverige i samband med Julen - för att ge fler människor möjlighet
att ta del av Tostans treåriga utbildningsprogram som hittills lett fram till att över 6000 byar upphört med
kvinnlig omskärelse, barn- och tvångsäktenskap. Vi arbetar för att detta antal ska öka. Hjälp oss i detta arbete!
Du har under året fått fortlöpande information om Tostans framgångsrika arbete i Afrika. Vi kommer att
fortsätta med denna information under 2013. Redan nu kan vi berätta att Tostans grundare Molly Melching som besökte Sverige under en vecka i november- ett besök som fick stor plats i media – kommer tillbaka
till Sverige under hösten 2013. I april kommer en bok om Tostan och Molly Melching att ges ut i USA och vi
kommer att uppmärksamma detta också här i Sverige.
Genom ditt stöd till Tostan Sverige kan du bidra till att påskynda arbetet med att få slut på kvinnlig omskärelse, barn – och tvångsäktenskap. Sätt in ditt bidrag på Tostan Sveriges 90-konto PG 90 00 47-2 eller
direkt från Tostan Sveriges hemsida www.tostan.se

Vi i Tostan Sveriges styrelse önskar dig och din
familj en God Jul och ett Gott Nytt År 2013.

Bästa hälsningar
Anne Charlotte Ringquist
Ordförande Tostan Sverige

