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Som un grup de voluntaris que sentim un gran respecte pels homes, dones,
nens i nenes que viuen al país més petit d'Àfrica: Gàmbia.
I és per això, que ens hem constituït en una petita associació que vol portar
a terme projectes realitzables, petits però molt necessaris, amb transparència
i compromís.
La nostra implicació passa per intentar millorar aquelles situacions que
coneixem de primera mà, ja que com més a prop estem de la gent del país,
millor podem comprendre els seus problemes, i el més important, com
solucionar-los.
Volem fer de les seves inquietuds i necessitats, els nostres objectius.
Defensem allò en el que creiem, i és per aquest motiu que, amb els nostres
projectes i amb molta il·lusió, intentem fer la vida una mica més fàcil a la
gent d'aquest país, amb accions destinades a cobrir les necessitats
bàsiques i, posteriorment, facilitar-los les eines i mitjans necessaris per tal
que es puguin formar i desenvolupar per si mateixos.

Engresca't !!
Pensa !

Reflexiona !

No s'hi valen més excuses...

col·laborar amb BON DIA GÀMBIA és molt fàcil !!!
Posa't en contacte amb nosaltres i junts farem realitat petits i grans projectes.
Totes les aportacions són importants ...el que per a tú és un gra de sorra per a
ells és un sac d'arròs.

20 € = 50 quilos d'arròs

si ens ho proposem podem arribar molt lluny !!!

Vull col·laborar amb BON DIA GÀMBIA
Pots fer-nos un ingrés al nostre compte

0065 - 1181 - 65 - 0001012648
O si tu estimes més
10 € al mes

€

al mes

€

a l'any

€

una sola vegada

( Pots cancel·lar aquesta domiciliació quan vulguis )

Dades personals

(Si ens les facilites, tènviarem el rebut corresponent i podràs deduir el 25% dels teus donatius en la declaració de l' IRPF)

Nom i cognoms ...............................................................................................................................................................................................................
Adreça........................................................................................................................ C.P. ...................... Població.......................................................
NIF.................................. Telèfon .................................. e-mail .................................................................................................................................

Domiciliació bancària

Signatura :

Titular del compte......................................................................................
CCC ................. / .................. / ........... / .................................................
Només vull rebre informació de BON DIA GÀMBIA

Data ...........................................

