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MOTTO 

 

َمال   ِمن   َصَدَقة   َنَقَصت   َما   

 

“Tidaklah sedekah itu mengurangi harta” 

(HR. Muslim) 

 

 “the more you give, the more you get” 

-Unknown Author- 
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