
Grazas por facer posíbel que moitas persoas teñan unha vida digna 
 
Ante todo, equipo de NENOS/AS ESCOLA EDUCACIÓN INFANTIL, queremos mostrarlles o noso máis sincero agradecemento polo seu donativo a Intermón Oxfam de 
609,45 euros que temos destinado aos proxectos de emerxencia maremoto Índico. Coa súa achega están contribuíndo, por exemplo, a que os campesiños da 
India loiten contra a erosión do chan e consigan mellores colleitas ou que unha familia de Sri Lanka teña ferramentas para cultivar a terra. 
 
Grazas a apoios desinteresados coma o seu, cada día máis persoas poden valerse por si mesmas e exercer o seu dereito a unha vida digna. Por iso, dámoslle a 
benvida e convidámolos a coñecernos mellor. No folleto que lles xuntamos atoparán información sobre quen somos e cales son as nosas áreas de traballo, que se 
concretan en: proxectos de desenvolvemento, accións e emerxencia, apoio ao comercio xusto, así como actividades de sensibilización e mobilización social. 
 
Como saben, o noso traballo require unha actuación continua, que non se consegue nin nun día, nin nun mes ou un ano. As nosas actividades e proxectos son 
sempre a longo prazo e, por iso, axudaríamos moito contar con vostedes como socios. 
 
Estamos convencidos de que xuntos podemos mellorar a vida de moitas persoas, cada institución privada do xeito que desexe: apoio ás emerxencias, prestación 
de bens ou servizos, compra de produtos de  comercio xusto, voluntariado corporativo, accións de marketing con causa... Todas estas accións perseguen un 
mesmo fin: combater, entre todos, a pobreza e a inxustiza. 
 
E é que o verdadeiro motor de Intermón Oxfam somos as 210.000 persoas, empresas e entidade solidarias que traballamos para que o mundo se converta nun 
lugar máis xusto para todos, e vostedes son unha delas. 
 
A partir de agora, recibirán cada tres meses o noso boletín informativo a través do cal poderán coñecer o destino das súas achegas. Ademais, nesta carta 
atoparán o seu Carné de Colaborador, que os identifica como persoas solidarias que, non só pensan que o mundo pode ser diferente, senón que loitan para 
cambialo. 
 
¡Grazas por formar parte de Intermón Oxfam! 
 
Saúdos cordiais 
 
 
 
Ignaci Carreras 
Director de Intermón Oxfam 
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