Herunder kommer en ”ønskeliste”
over ng, som de kan bruge i arbejdet i Zambia. De er naturligvis
kun interesserede i ng der fungerer ordentligt og er i orden, så
check gerne ngene inden de aﬂeveres l os.

lommeregner,
opslagstavle,
whiteboard,
kuglepenne, kasser l opbevaring.

•

Sports udstyr:, (Bolde, kegler,
overtrækstrøjer, fodboldstøvler, handsker, net l mål, hjørneﬂag, græsslåmaskine, små
party telte, drikkedunke, førstehjælpsudstyr, tasker.)

•

Håndarbejdsudstyr: symaskiner, garn, stof, strikkepinde,
hæklenåle, nåle, sytråd, almindelige sakse, stof sakse, pudefyld, lim, gamle blade/
magasiner, gamle kasse:ebånd, stofposer/indkøbsnet,
alt l håndarbejde.

Hvordan kan du donere ng?
Hvis du ser noget på listen, du har
og gerne vil donere, eller kan
skaﬀe noget af det, så kontakt
gerne undertegnede. Jeg koordinerer, at vi ikke får mere, end vi
kan bruge af de forskellige ng.
Vi arbejder på en container igen
senere på eeråret 2013

Kontakt Henrik Pedersen
henrik@apk-fa.dk

•

Til børn: legetøj,
børnetøj, babyng,
trampolin, soppebassin, tusser, farveblyanter, farvet
papir, origami papir.

•

Hårde hvidevarer:
opvaskemaskine,
vaskemaskine, fryser, mikroovn, ovn,
tørretumbler.

•

Bøger: bøger på
engelsk,
kristne

tlf. 2544 4254
Dream Factory ønsker:
•

•

IT og elektronik: Computere,
bærbare, printere, mobiltelefoner, projektor, USB sk, DVD
afspillere, TV, videokamera og
kamera.
Kontorudstyr:
skriveborde,
stole, hyldesystemer, mapper,
papir, pengeboks, regnskabs

bøger på engelsk, bøger om
håndarbejde, engelsk undervisnings-materiale, engelske
bibler.

•

Til huset: lamper l lo;et og
bordlamper,
lommelygter,
maling, pensler, hæ;emaskine, hullemaskine, bageudstyr,
voksdug.

•

Til udenfor: telte og camping
udstyr, cykler, cykelhjelm, grill,
havemøbler, generator.

•

Instrumenter: keyboard, trommer, guitar.

•

Andet: arbejdstøj (Kansas og
lignende), tasker

Dream Factory Zambia c/o Apostolsk Kirke, Vejlevej 12, 7000 Fredericia, henrik@apk-fa.dk, www.apk-fa.dk

Læs mere om arbejdet i Zambia under Anitha og Peder Tind på deres webside www.dreamfactoryzambia.org og på
deres facebookside: www.facebook.com/dreamfactoryzambia. Der kan du også lmelde dig nyhedsbrevet fra os.

Container indsamling til
Dream Factory Zambia 2013

