Assist arbejder i Kenya, Mozambique
og Sri Lanka – primært med
udviklingsbistand i form af projekter, der
giver varige resultater. WutomiAgri er et
projekt under Assist.

BLIV SPONSOR
Giv et ungt menneske en fremtid
- for 500 kr. om måneden. Enten
som enkeltperson eller i en gruppe.

www.assist-denmark.dk
Projektlederpar
Lisbet og Kurt Terp
terp@wutomiagri.dk
mobil: 50 72 44 83
Lisbet & Kurt arbejder ulønnet for
projektet – fra 2009 til 11 i Mozambique
og nu fra Danmark med 3 årlige besøg
på skolen. En fælles passion for liv og
udvikling motiverer dem.
Bæredygtighed og økonomi
Vi arbejder mod, at ansvaret for
WutomiAgris første landbrugsskole skal
overdrages fuldstændigt til det
mozambiquiske lederskab, og at
produktionen og lokale midler skal bære
udgifterne. Indtil da er projektet
afhængigt af dansk støtte.

Liv gennem landbrug

Du kan gøre det
muligt for en
mozambiquer at
tage en uddannelse,
der kan ændre
resten af livet.

www.wutomiagri.dk/stot/sponsor

Praktisk landbrugsskole for
unge iværksættere i
Mozambique

MOZAMBIQUE 50+
Tag med som seniorvolontør
Hvert år tager vi en gruppe 50+ere
med til landbrugsskolen i uge 8-10.
Vil du med på
eventyr – og
samtidig gøre en
forskel? Vi bygger
relationer på tværs
af grænser.

www.moz50plus.com

Støt arbejdet
Bankoverførsel:
Reg. nr. 2700
Konto nr. 0754234679
(Husk CPR-nummer til skattefradrag)

Visionen WutomiAgri
· At uddanne unge dygtige landmænd,
der kan lave business.
· At oplære initiativrige foregangsmænd
for udvikling i lokalsamfund.
· At træne unge til selvstændigt at
træffe vigtige valg for livet og troen.

Tilmelding af nyhedsbrev
Send en e-mail til
nyhedsbrev@wutomiagri.dk
Følg WutomiAgri på Facebook
Bliv løbende opdateret i gruppen:
WutomiAgri - Mozambiqe

Velfungerende landbrug er
grundlæggende for ethvert samfund.
WutomiAgri arbejder for bedre livsvilkår
gennem hjælp til mozambiqueres egen
udvikling af landbruget.

www.wutomiagri.dk

Learning by doing er fundamentet for
arbejdet. Eleverne erfarer i marken, hvor
vigtig rettidighed, omhyggelighed,
udholdenhed og planlægning er for et
optimalt økonomisk udbytte.
I klasseværelset understøttes
erfaringerne med teori og viden.

WutomiAgri er lokalt forankret.
Udviklingsorienterede mozambiquere har
i samarbejde med projektlederparret
båret opbygningen af landbrugsskolen.
Den danske og mozambiquiske projektbestyrelse samarbejder mod målet om
en bæredygtig og virkekraftig skole.

