Tilmelding
Udfyld kuponen og
tilmeld dig til
betalingsservice
- så bliver det årlige
kontingent og eventuel
gavebeløb trukket
automatisk.
Du kan også benytte
MobilePay til 38741 eller
ved at sætte beløbet
direkte ind på vores konto
i Danske Bank, konto nr.
3201 10 17 76 93.
I begge tilfælde bedes du
anføre din e-mail adresse.

GØR EN

FORSKEL
FOR
FORLADTE PIGER

ninger på http://www.enable.dk/privatlivspolitik/

Du kan læse mere om Enables behandling af personoplys-

http://kortlink.dk/u473 eller ved at scanne QR koden:

Støt Enable!
Medlemskab:
Kun kr. 100,- om året.
Årlig gave: For at
opretholde status som
amenvelgørendrganisation
kræver det et vist antal
gaver på mindst kr. 200,Opret en fundraiser:
Opret din egen Facebook
indsamling til fordel for
Enable. Fundraiser
oprettes via vores
facebookside: (Enable for
Life)

Benyt følgende link til oprettelse:

Hjælp Enable ved tilmelding til betalingsservice:

CPR-nr (hvis du vil have fradrag for gaven) ____________________

Under.skrift_____________________ Dato____________

Tak for
din støtte!

 Andet (skriv beløb kr.): ________________________
E-mail__________________________________________

Derudover vil jeg gerne give en årlig gave på:

 
kr. 200,- (Streg ud hvis du ikke vil give et andet beløb
– eller slet intet)
Postnr. By_______________________________________

Adresse________________________________________

i medlemskontingent.

Navn___________________________________________

Jeg vil gerne være medlem af Enable og betale kr. 100,- årligt
Udfyld information:

SÅDAN KAN DU
STØTTE ENABLE

I INDIEN
–

Ved at støtte

ENABLE

ALLE I ENABLE ARBEJDER ULØNNET,
OG ALLE BIDRAG GÅR DERFOR
UBESKÅRET TIL PIGERNE
Husk!
Bidrag til Enable kan trækkes fra på selvangivelsen- hvis vi får
dit CPR-nummer. Du læse mere om reglerne på vores
hjemmeside.

Læs mere på www.enable.dk

HVEM ER ENABLE?

I Indien er der mange piger, der står helt alene i verden.
De må klare sig selv og bliver let ofre for udnyttelse.
Enable er en lille hjælpeorganisation der er
uafhængige af politiske og religiøse interesser, som vil
skrive disse pigers fremtid om. Vi har derfor bygget en
børnelandsby, hvor pigerne får et trygt hjem.

Vi har fokus på uddannelse, der giver pigerne mulighed
for at klare sig selv i fremtiden. Vi har i øjeblikket lige over
120 piger i landsbyen. Derudover er 13 af vores piger nu
på college. Vi håber på også at kunne tilbyde de dygtigste
piger en universitetsuddannelse.

Enable har ingen administrationsomkostninger, fordi alle
vores udgifter bliver dækket ved frivilligt arbejde og gaver.

HVORFOR SKAL DU STØTTE ENABLE?
Ved at støtte Enable er du med til sikre en tryg opvækst
for de mere end 120 piger, der bor i Enable’s børnelandsby.
Ikke blot mad, logi og omsorg, men også muligheden for
en videregående uddannelse. Således får pigerne de
bedste chancer for at klare sig fremadrettet.

Efter dansk lov skal anderkendte almennyttige
hjælpeorganisationer have mindst 300 medlemmer.
Derudover skal vi modtage 100 gaver på hver mindst kr.
200,- om året. Derfor har vi brug for dig!
Husk at bidrag til Enable kan trækkes fra på selvangivelsen,
hvis vi får dit CPR nummer. Du læse mere om reglerne på
vores hjemmeside.

Alle i Enable
arbejder ulønnet,
og alle bidrag går derfor
UBESKÅRET
til igerne

Enable støtter pigerne med uddannelse
helt op til college-niveau

Enable
c/o Ernst Michaelsen
Ingeborgvej 17
DK-2920 Charlottenlund
Denmark

Enable er en dansk velgørenhedsorganisation der har
ygget en børnelandsby forladte piger i Indien. Vi giver
dem en barndom og en fremtid. Enable’s
børnelandsby er bygget ved hjælp af beløb
fra store sponsorer. Men for at Enable fortsat kan
hjælpe vores piger, har vi også brug for dit medlemskab
og støtte.

