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Ny rekord for bokmarked for Keep Girls Safe 

A D R A  N o r g e  

Nytt fra 

Keep Girls Safe er 
ADRAs beskyttel-
seshjem i Nord-
Thailand med plass 
til opp til 30 sårbare 
jenter. Her er et 
trygt sted å bo, om-
sorg og mulighet til 
utdanning. Mange  
kommer fra etniske  
minoriteter og 
mangler statsborger-
skap og rettigheter. 
ADRA hjelper jen-
tene i prosessen 
med å søke om 
statsborgerskap og 
få rettigheter til sko-
legang, studielån og 
helsetjenester. 

ADRA gavekonto: 

3000.30.31035  

Vipps #19543 

Merk  

«Keep Girls Safe» 

Velkommen til det mest rotete 
kontoret i ADRA! Akkurat nå er 
Britt Celines kontor fullt av bø-
ker, siden det hver høst pleier å 
være Bokmarked for Keep Girls 
Safe. I år ble det ikke noe fysisk 
marked på grunn av koronasi-
tuasjonen, men Britt Celine har 
dratt i gang et på Facebook – og 
det har blitt ny rekord med over 
36 000 kr!   

-Jeg hadde aldri trodd at det 
skulle komme inn mer enn det vi 
får inn på et vanlig bokmarked – 
og det attpåtil uten vaffellukt og 
deilige kaker, smiler Britt Celine 
Oldebråten i ADRA. Hun er en 
lesehest og leser mye på fritiden 
sin. Gjennom Instagramkontoen 
@BokBritt deler hun alt hun 
leser og har også der delt bøker 

til salgs for Keep Girls Safe. 

-Forskjellen fra tidligere år er at 
nå sender jeg bøker rundt om i 
hele landet. Prisene er såpass 
rimelige at folk ikke gjør noe av 
å betale frakt i tillegg. Så langt 
har jeg sendt til Tromsø, Alta, 
Trondheim, Bergen og mange 
andre steder. Jeg sender gjerne 
til deg mot at du betaler porto/
frakt, forteller hun. 

Tusen takk til alle som har kjøpt 
bøker. Det er enda ikke for sent 
å sikre seg noen godbiter før jul. 

 

Søk opp gruppa 
«Bokmarked for 

Keep Girls Safe» på 
Facebook og bli med! 
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Utdanning er kanskje det aller viktigste virkemid-
delet for å forebygge at barn havner i moderne 
slaveri. En av komponentene i Keep Girls Safe-
prosjektet er å gi skolestipend til gutter og jenter i 
risikosonen for menneskehandel. Totalt 80 elever 
ved 9 skoler i avsidesliggende områder i Chiang 
Rai-provinsen får skolestipend fra ADRA og 
Keep Girls Safe. 

Det er viktig å sette fokus på barns rettigheter 

og hva som forårsaker menneskehandel og 

moderne slaveri. Her har en av KGS sine ansat-

te ordet i en workshop om temaet i Chiang Rai. 
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Seks av de eldre jentene fra Keep Girls Safe-hjemmet var 
med på ungdomslederutdanning i Chiang Saen-distriktet i 
Chiang Rai. Dette er en god mulighet for jentene å øve 
på og lære mer om lederskap og å kunne være represen-
tanter med selvtillit og kunnskap. Kurset ble godt tatt i 
mot av ungdommene, og evalueringen viste at de hadde 
en bedre forståelse av barns rettigheter, menneskehandel 
og farer på nettet. 

Ungdomsledere leder ut i seminarer og møter for jevn-
aldrende og hjelper til med å spre informasjon om viktige 
temaer på en forståelig måte. 



Adresse:  
ADRA Norge 
Postboks 124,  
3529 Røyse 
 
Telefon:  
31 01 88 00 
 
E-post: 
post@adranorge.no 
 
Følg oss: 
www.adranorge.no 
www.facebook.com/
ADRAvenn 
 
 
Du kan få skattefradrag 
for gaver fra 500 –      
50 000 kr. Ønsker du 
dette,  kontakt oss på 
post@adranorge.no. 
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ADRA Gavekonto:  
3000.30.31035 

 

ADRA Vipps  
#19543 

 

Merk «Keep Girls Safe» gi.adranorge.no/gavekort 

Tusen takk til deg som beskytter barn i Thailand. Takket være deg kan 
vi tilby et trygt hjem for jenter, skolestipend og videre utdanning - noe 
som åpner nye og bedre framtidsmuligheter for jentene.  

Med disse flotte tegningene fra noen av jentene på hjemmet ønsker vi 
dere en riktig god jul og et godt nytt år!  


