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Brev Fra Foundation Ambassador 
Jeg gir meg ikke! 
Vi er over i et nytt år og det nærmes seg slutten for dette Bienniums 
donasjoner til ZIF.  Jeg vil jo rose dere, for Distriktet har økt både 
klubbdonasjoner og personlige donasjoner.  Norge har økt personlige 
donasjoner i distriktet!  Åtte av 9 klubber har donert til Foundation. 

    

Det nærmer seg 8 mars -Zontas Rosedag. En flott dag for å markedsføre 
Zonta og samtidig samle inn penger til Foundation. For Foundation trenger 
donasjoner for å nå det målet vi var med å sette på forrige Convention.  

Det ville være flott om absolutt alle klubber, og så mange som mulig av 
dere, gir til ZIF. Ikke glem at du kan ønske deg penger til Zonta til din 
fødselsdag. Det er ikke så vanskelig å gi noe til ære for en venn eller et 
familiemedlem. Jeg har selv gjort dette i mange år og vet at mine 
donasjoner hjelper unge kvinner å få utdannelse. 

        

 

Og ikke glem at Zonta fremdeles feirer 100 år og fortjener en 
fødselsdagspresang!                                     
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Som dere sikker vet har Zonta mange stipendiemottageren. Nå er de som 
har vunnet Women In Technology offentliggjort. Vi har ingen Internasjonale 
vinnere i Distriktet, men en Distriktsvinner. Gå inn på ZI sider og se på de 
flotte unge damer som har vunnet. To av dem under. Våre donasjoner 
hjelper! 

 

      

 

    zzzzzzzzzzzzzzzz 

 

Og som vanlig: Husk at dere skal gi minst 1/3 av det dere får inn på 
lotterier, boksalg kakesalg, grøtsalg, konserter, mannekengoppvisninger, 
rosesalg, loppemarkeder og andre ting. Da har dere 2/3 å bruke på lokale 
prosjekter. Og dere har mange flotte lokale prosjekter i Zontas ånd. 

Er dere i tvil om hva som er innsamlede midler?  Alt jeg har skrevet over 
faller inn under dette. Får dere gaver som er designert spesielle prosjekter, 
kan hele beløpet brukes for å følge givers vilje.  

Jeg takker for alt dere og klubbene gir til ZIF, Er dette året hvor alle de 
norske klubber gir? Hvis klubben kasserer gir fra klubben må det krysses av 
på skjemaet.  

Føler dere dette som mas? Det er faktisk jobben min som jeg prøve å gjøre 
så bra som mulig. Og derfor gir jeg selv hver mnd. til Zonta med glede. 
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Hilsen Foundation Ambassador Mari 
mvangdal@online.no 
tlf. 982 07 545 


