Autogiroanmälan

Denna blankett och Bankgirot Autogiroanmälan blanketten fylls i och skickas till Willefonden.
Instruktioner för Bg-blanketten finns längst ner på sidan.
Nedan fyller du i summan du vill donera varje månad, telefonnummer, e-postadress och därefter
skriver du under. Givaren kan när som helst bryta överenskommelsen med Willefonden.
Ditt stöd hjälper Willefonden att försöka förhindra att barn drabbas av odiagnostiserade sjukdomar.
Willefondens arbete har lett till att ett globalt nätverk International Undiagnosted Diseases Network
UDNI har skapats. I dagsläget har vi arrangerat åtta världskongresser med specialister från hela
världen för att de tillsammans ska lösa de odiagnostiserade sjukdomarna, som många av de
odiagnostiserade barnen dör av. Willefonden deltar i många olika globala projekt för att även på det
sättet arbeta för att hjälpa de odiagnostiserade barnen i Sverige och runt om i världen.
Willefonden arbetar också med att informera och utbilda föräldrar som har barn med
odiagnostiserade sjukdomar. Vi har varje år föräldrahelger och familjeläger. Fonden delar även ut
Guldkanter till barn som är drabbade av dessa sjukdomar. Det är några av Willefondens uppgifter
och för dessa behövs det pengar.
Vi är otroligt tacksamma att du vill bli en av Willefondens månadsgivare. Genom att bli
månadsgivare hjälper du Willefonden genomföra uppgiften att hjälpa barnen med odiagnostiserade
sjukdomar och arbeta för att de odiagnostiserade sjukdomarna blir lösta. Varmt tack!
Jag vill bidra med ___________ kr varje månad till Willefonden.
________________

_______________

________________________

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

________________________
E-postadressen

________________
Telefonnummer

Skicka in blanketterna till Willefonden, Sandbacken, 186 97 Brottby.
Stor varmt tack för ditt stöd
Helene Cederroth
Willefondens ordförande
Instruktion för ifyllandet av Bankgiroblanketten Autogiroanmälan, medgivande till
kontonummer; Fyll i fälten på högra sidan under Betalare. Under Betaltjänstleverantör* fyller du
i din banks namn – fältet Betalar-/kundnummer lämnar du tomt. Skriv under. Undrar du något hör
gärna du av dig till Willefonden.
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