
Välkommen  ll

En Kapverdisk helkväll! 
   

Lördagen den 10 september 2016 kl. 19.00 – 24.00
På Pumpan Färgaregårdstorget 1 – Stockholm, T - Skanstull

Noite caboverdiana med live-bandet Piri Piri, 
fi lmvisning, dans-show och DJ Luisinho 

  
16:00 – 17:00 ÅRSMÖTE  -  så många medlemmar som möjligt hälsas välkomna! 

17:30 – 18:30 MAITH HÅKANSSON  berä  ar om  sina intryck  från Kap Verde 

Endast  100 kr vid föranmälan eller 150 kr vid dörren  - barn  upp  ll 15 år gra  s
Mat  50 kr – na  onalrä  en Catchupa , serveras  fr.o.m. kl. 16

Föranmälan på Amigos postgiro  92 12 38-2 (skriv di   namn , antal  medföljande barn + ”CV fest”) 
Läs mer om varför du bör bli KV-vän du också i medföljande infobladet ”Bli ACV-medlem/fadder/ge en gåva” 

Besök oss  gärna på www.caboverde.se  och gilla oss på Facebook
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Amigos de Cabo Verde  
Med kärlek och engagemang för Kap Verde 

Bli medlem/fadder/ge en gåva! 

Om oss 
Amigos de Cabo Verde grundades i Stockholm i juni 1991 av personer som har kärlek till och intresse för Kap 
Verde och dess folk. Amigos de Cabo Verde är en friståendet, ideell, partipolitiskt obunden organisation. 

Föreningens syften är att   
–Stimulera kontakter mellan Kap Verde och Sverige.  
– informera om Kap Verde i Sverige.  
– stödja kulturellt utbytesamarbete med kapverdier i Sverige.  
– stödja olika utvecklingsprojekt på Kap Verde.   
 
Medlemsavgiften för en person är 200 kr per år. 250 kr ger medlemskap åt alla familjemedlemmar för ett år.  
Medlemsansökan kan enkelt göras via formuläret för medlemsansökan på föreningens hemsida, 
www.caboverde.se/kontakt/medlemsansokan/  

 
Fadderverksamhet  
Amigos de Cabo Verde ger ekonomiskt stöd till föreningen Black Panthers som ligger i stadsdelen Várzea i 
huvudstaden Praia. Deras daghem Mini Black tar emot 80 barn, en grupp på förmiddagen och en på 
eftermiddagen. Barnen är fattiga och en del är föräldralösa. På daghemmet får de två mål närande och god 
mat, pedagogisk stimulans och övrig omsorg. Daghemmets verksamhet ger barnen bättre möjligheter att lyckas 
i skolan – en väg ur fattigdomen. Mini Black-barnen får fortsatt stöd under skolåldern med skolavgiften, 
skoluniform, pedagogiskt material och en välkomnande fristad när de behöver ett mellanmål eller vill läsa 
läxor. Tack vare våra faddrar har vi förändrat framtiden för många fattiga barn och deras familjer i stadsdelen 
Várzea. Läs mer på www.caboverde.se/projekt   
 
Fond för projektstöd  
Under de senaste åren har vi stött ett par andra projekt, mindre i omfattning men väl så angelägna. För att få 
resurser att fortsätta med detta startade vi vår projektfond. Tanken är att vi varje år skall kunna ge ett 
engångsstöd till angelägna verksamheter av allmänt intresse i Kap Verde. Får vi tillräckligt gensvar hoppas vi 
kunna betala 5.000–10 000 kronor till minst ett projekt som föreningens styrelse gemensamt valt ut. 
Projektet/projekten som valts ut meddelas i samband med föreningens årsmöte. Vi prioriterar små avgränsade 
projekt, där vårt bidrag bedöms vara av avgörande betydelse. 2013 delades stöd för projektfonden ut för första 
gången. Två av åtta inkomna ansökningar valdes ut. Det ena stödet gick till förskolan Nho Taninho i byn Lém på 
Brava - skolmöbler tillverkade av lokala snickare. Det andra gick till fiskekooperativet Baia de São Jorge i 
fiskebyn Preguiça på São Nicolau, till inköp av fiskeutrustning. Båda fick ett stöd på 10 000 kronor vardera. Läs 
mer på www.caboverde.se/fond-for-projektstod  
 
Gåvobevis 
Med Amigos de Cabo Verdes Gåvobevis kan du ge en gåva som födelsedagspresent eller vid annan högtid. Sätt 
in ett valfritt belopp på föreningens plusgiro 921238-2. Märk med antingen Black Panters eller Projektfonden. 
Sedan kan gåvobeviset skrivas ut och där kan man kryssa i till vilket projekt som pengarna gått till samt 
summans storlek. Läs mer på http://www.caboverde.se/ge-en-gava/ 
 

www.caboverde.se & Facebook 
Plusgiro: 921238-2 

 
 


