Var med och bidra till våra barn- och ungdomsläger

En fin möjlighet att göra stor skillnad för barn med alopecia.

Alopeciförbundet är ett ideellt förbund som varje år anordnar läger för barn och ungdomar som
drabbats av alopecia. Alopecia är en autoimmun sjukdom som orsakar fläckvis eller totalt håravfall
på huvudet eller hela kroppen. Det drabbar ca 2% av befolkningen och både barn som vuxna.
Lägren har stor betydelse för barn som drabbats och är för många årets höjdpunkt. Att kunna träffas
på en lägergård, känna sig trygga att vara utan peruk samt få samhörighet med andra i samma situation
är till stor hjälp för barnen. Lägren är också viktiga för föräldrarna som kan behöva stöd och idéer om
hur de ska hantera skola och fritid. På lägren träffas barn från olika delar av Sverige i en trygg miljö där
de kan slappna av, ha roligt och bara kan vara sig själva för en helg.
Vi behöver er hjälp för att kunna fortsätta att ha våra fantastiska läger
Vi är en helt ideell organisation och erhåller idag inget statligt stöd. Detta gör att vi är beroende av
gåvor från företag och privatpersoner för att kunna anordna dessa läger för våra barn och ungdomar.
Varje år är det en grupp med föräldrar som arbetar ideellt med att hjälpa till att organisera lägret. De
letar efter en lägergård där barnen kan känna sig väl till mods, planerar olika aktiviteter och arbetar på
andra sätt för att skapa ett givande läger. Det är här ni som bidrar med gåvor gör stor skillnad och ger
oss möjlighet att skapa ett minnesvärt läger för dessa barn och ungdomar.
Vill du vara med och hjälpa till? Tveka inte att bidra till nästa års läger, alla gåvor är viktiga!
Efter lägret skickar förbundet ut en rapport till alla givare som hjälpt till. Har du frågor gällande
gåvor och vår barnfond går det bra att maila förbundets kassör Bibbi, bibbi@alopeci.se.
Swish
Gåvor tas emot via förbundets bankgiro: 5462-0638, postgiro: 724807-3
eller via swish: 1233618782. Märk insättningen med ”Barnfond” och ange ev.
mailadress. För företag: Maila bibbi@alopeci.se i samband med insättning av
gåva för att erhålla bekräftelse.
Med vänliga hälsningar,
Alopeciförbundet Sverige
Ordförande Cecilia Flygare
Läs mer om vår organisation
och våra familjeläger på
www.alopeci.se.

