Vedanthangal Sangam

Solidaritzat amb
Vedanthangal Sangam
i estaràs ajudant els
habitants de
Vedanthangal
a construir un futur
millor.
Omple la butlleta
adjunta, escull una
opció de col·laboració,
i envia-la per correu, o
també pots fer-ho des
del lloc web
www.vedanthangal.org

gràcies!
www.vedanthangal.org
www.laiafoundation.org
Sant Pere, 112. 08911 Badalona

Ajuda’ls

a construir
un futur millor

opinió sobre la nostra tasca. Pots comprovar, rectificar o anul·lar-les sempre que vulguis, escrivint-nos a c. /Sant Pere, 112. 08911 Badalona. O bé per correu electrònic: a vedanthangal.org.

Les dades que ens facilites són confidencials i d’ús exclusiu de l’Associació Vedanthangal Sangam. Ens serveixen per mantenir-te informat/da dels projectes als quals dónes suport, així com conèixer la teva

Signatura
Data.............................
Signatura
Data.............................

Per transferència bancària al compte:
IberCaja 2085-9317-81-0330352267
La Caixa: 2100-0816-13-0200723368
Adjunto xec a nom d’Associació Vedanthangal Sangam
Titular del compte..................................................
Compte

Pagament per transferència bancària

altre:..............€
altre:.................
100€
aportació única
50€
anual
30€
semestral

Pagament per domiciliació bancària

Vedanthangal Sangam

La ONG compta a Catalunya amb un estructura
formada per persones voluntàries. D’aquesta
manera, gairebé el 100% dels fons captats són
utiltzats pels projectes a l’India.

20€
trimestral

Animats per una intervenció amb èxit que
ajudà centenars de famílies damnificades pel
tsunami de desembre de 2004 a la costa de
Tamil nadu, Laia Mendoza i Lluís Compte,
juntament amb voluntaris locals, decideixen
iniciar un projecte educatiu a Vedanthangal,
Tamil Nadu, al sud de l’Índia.
Després de la mort de la Laia en un tràgic
accident de tràfic, i gràcies al suport de la
Fundació que portava el seu nom, el projecte
s’anà expandint i consolidant.
Durant 5 anys la Fundació Laia Mendoza
juntament amb l’ONG local Laia Foundation
ha creat 16 escoles de reforç escolar que actual-

Vedanthangal Sangam pren ara el relleu de la
Fundació Laia Mendoza en les tasques de
recaptació de fons i sensibilització i juntament
amb Laia Foundation segueix treballant en el
projecte desenvolupat a Vedanthangal.

10€
mensual

••••••••••••••••••••••••

ment compten amb més de 600 estudiants, ha
iniciat programes per donar suport a la dona
tant en la vessant financera (a través del microcrèdit) com la sanitària (salut maternoinfantil) i
ha experimentat amb tecnologies ecològiques
de baix cost (agricultura orgànica, cuines solars
i de biogas, blocs de terra comprimits, etc).

Vull col·laborar amb Vedanthangal Sangam amb una aportació de:

Vedanthangal Sangam treballa amb les comunitats més desafavorides de l'Índia - els dalits,
tribals i backward castes -, contribuint al seu
desenvolupament social i econòmic a través de
projectes educatius.
També realitza una tasca per sensibilitzar el
nostre país sobre la realitat de les àrees on
treballa i garantir la continuïtat dels projectes.

www.laiafoundation.org
Nom i cognoms (o raó social)...................................................................................................................................
Adreça ..................................................................................................................................................................
Codi postal...........................Localitat.....................................................................................................................
Telèfon.................................E-mail........................................................................................................................

www.vedanthangal.org

