Alle har ret til en
uddannelse
BankInvest har indgået et samarbejde med Human
Practice Foundation om at indsamle penge til et
genopbygnings- og kvalitetsskoleprogram i Kenya.
Projektet er med til at sikre skolens faciliteter og dække de
basale behov, der skal motivere elever og lærere.
Verdensmål 4 “Kvalitetsuddannelse” og muligheden for at
sikre adgang til kvalitetsuddannelse og løbende læring er
et af fokusområderne i BankInvests CSR-politik. Derfor har
vi startet “BankInvest samler ind” som støtter Olotasha
Primary School i Kenya.

Om Human Practice Foundation
Human Practice Foundation, HPF, blev stiftet i 2014 af Pernille Kruse Madsen efter
hun have været vidne til de tragedier, som overgår nepalesiske børn, der er ofre
for trafficking. Pernille har efterfølgende viet sit liv til at skabe værdige forhold
med uddannelsesmuligheder for dem, der har størst behov i Nepal og Kenya.
Pernille har fået følgeskab af en gruppe visionære erhvervsfolk, Founding
Partners, som støtter med strategisk vejledning og finansiering af
organisationens drift. Alle donationer går dermed ubeskåret til arbejdet med
at etablere skoler, uddannelsesprogrammer, biblioteker mm. Derudover er
HPF med til at starte projekter i lokalområder, der skal hjælpe til at skabe
indkomstgrundlag for fattige familier, som for eksempel har svært ved at
undvære et barns arbejdskraft i hverdagen. HPF har indsamlet mere end 85 mio.
kr. og gjort en stor forskel for titusinder af fattige børn i Nepal og Kenya.

Opførsel af skole
680.000 kr.

Kvalitetsuddannelsesprogram

Om Olotasha Primary School i
Kenya
Olotasha Primary School ligger i distriktet
Laikipia i Kenya og er en landsby stærkt
præget af fattigdom. Skolen er i ekstrem
dårlig stand og har ikke plads til alle eleverne,
ligesom klasseværelserne ikke er egnede til
undervisning.
Det overordnede mål med projektet er at
omdanne den forsømte regeringsskole til
en toppræsterende skole med glade elever,
kompetente og motiverede lærere samt
engagerede forældre. Projektet vil hjælpe
med at skabe fremtidige muligheder for
børnene samtidig med, at det også skaber
forandring og udvikling i lokalsamfundet, da
skolen bygges af lokale virksomheder.

Sammen gør vi en forskel

350.000 kr.

Sovesal til
underviserne
250.000 kr.

Computerlokale
95.000 kr.

Bibliotek
95.000 kr.

Ved at donere penge til “BankInvest samler ind” kan du sammen med os være
med til at gøre en forskel for børnene på Olotasha Primary School, som har
brug for alt fra en ny legeplads, til opførslen af en ny skolebygning med otte
klasseværelser, inkludert et biblotek.
BankInvest fordobler alle indbetalinger 1:1 for de første 100.000 kr. indsamlet.

Mobilepay: 580187
Kontonummer: 7132 101 1430
Husk at skrive BankInvest på din donation.

Legeplads
18.000 kr.

Modelfarm
15.000 kr.

