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MILJØBUTIKKEN
En bruktbutikk som 
er et arbeidsverktøy 
for å møte mennesker 
og en invitasjon til å 
delta. Ved å gi av vår 
tid har vi mulighet til 
å bygge opp et godt 
sosialt arbeids-
fellesskap der vi kan 
gi vår støtte til 
medmennesker både 
her og i den 3. 
verden.

TINGENES BETYDNING
Handler du for 1250 kr vil det finansiere skogsplanter til 
en fotballbane på 5 mål. 5 mål skog opptar CO  for en 2

families bilkjøring pr. år (20.000 km).

TIDENS BETYDNING
Medarbeideren som gir 6 timer én dag vil i snitt finansiere 
skogsplanter for 1-2 mål skog. En dag i uken i ett år vil 
kunne finansiere en brønn og en miniplanteskole for en 
landsby.

MILJØBUTIKK & INFOSENTER

MILJØBUTIKKENS INFOSENTER
er en viktig del med stadig oppdatert informasjon om 
utviklingen både med arbeidet her hjemme og i den 3. 
verden. Miljø- og klima-spørsmål er en global 
utfordring som verdens rike land ikke kan løse alene. 
Derfor er en allianse med tilslutning fra den 3. verden 
en forutsetning. Samtidig er alt dette uttrykk for hjelp 
til selvhjelp.

Vi trenger en selvransaking og trendforandring etter 50 
års erfaring med statlig og halvstatlig uhjelp: Hvorfor 
har vi ikke fått mer igjen for pengene? Gjennom våre 
gjenbruksbutikker vil vi yte grunnlagshjelp til lokal 
innsats for å løfte mennesker ut av fattigdom og 
elendighet.

For å få vann må man som oftest ha en brønn. 
Brønnmaterialer er så dyre at de færreste landsbyer har 
råd til å bygge ordentlige brønner. Materialer til brønn 
er dyrere på landsbygda i Afrika enn i Norge.
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