Hjælp os
VIRKELIGHEDEN
Hjemmet har månedlige udgifter på ca. R 115.000
(ca. DKK 75.000) – hvilket svarer til ca. R 4.000
(ca. DKK 2.600) per seng.

TLC Danmark

TLCs primære indtægt er donationer fra private og
virksomheder – derfor er der også brug for din støtte.

se mere på

www.tlc-dk.dk
kontakt os på

info@tlc-dk.dk

Giv din støtte til et helt specielt sted
for små efterladte børn
- børnehjemmet TLC (The Love of Christ Ministries).

Bank oplysninger
JYSKE BANK
Regnr: 5035
Kontonr: 66 11 66 0

Et sydafrikansk børnehjem
med hjertet på rette sted
TLC Danmark

Alle bidrag hjælper

- vi har brug for dig

OMSORG
TLC drives ud fra den overbevisning at alle børn har behov
for et hjem, og et hjem er
mere end mad og husly, det
indeholder selvfølgelig en
familie.
OM TLC
TLC, som ligger ca. 10 km syd for Johannesburg, blev
grundlagt i 1993 af Thea Jarvis, som den dag i dag
stadig fungerer som daglig leder. Børnehjemmet har
løbende omkring 30 babyer i sin varetægt.

Et hjem og en kærlig familie
bringer orden i små børns liv.
Det er essentielt, fordi et barn
ikke er født med viden om,
hvad der er rigtigt og forkert.

Thea Jarvis har selv 20 børn, hvoraf de 15 er adopteret. Alle disse børn har en hjerteskærende historie
bag sig – som de fleste af de børn, der kommer til
TLC. Flere af hendes voksne børn er i dag en aktiv del
af TLCs ledelse.

Der skal et hjem til at udvikle
en god moral for at give
barnet nogle værdier, og det
er værdierne, som binder en
familie sammen.

Børnehjemmet har til huse på en gård. Der er en
afdeling for præmature børn, en småbørnsafdeling
samt en tumlingeafdeling. Alt dette er bygget sammen med familiens eget hjem.

UDEN FRIVILLIGE KUNNE TLC IKKE FUNGERE
Den frivillige arbejdskraft på TLC er af stor betyd–
ning for børnene, og den sikrer, at børnene får den
kærlige omsorg, pleje og opmærksomhed, de har
brug for.

Ydermere er der boliger til de frivillige, der arbejder
på TLC, og der er også en dyrestald.
Gården er omkranset af en mur for at holde ubudne
gæster væk.

Der er typisk 16-20 frivillige fra hele verden som bor
på TLC ad gangen.

HVEM ER TLC DANMARK?
TLC Danmark er stiftet i 2007 af forældre, som har
adopteret børn fra TLC.
Foreningens formål er at yde støtte til TLCs daglig
drift samt til udvalgte projekter, som understøtter
TLCs virke, som en tryg base for børn i nød i kortere
eller længere perioder.
Vores arbejde er frivilligt og ulønnet.

