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Nu sætter vi slutspurten ind … 

TAK til dig, enten du er nyt medlem eller har været med i længere tid. 

Du er med dit medlemskab, med til at gøre en forskel, for mennesker i Den 

Centralafrikanske Republik, som trænger til vores hjælp. 

Med dette nyhedsbrev, vil vi kort informere om status her midt i september 

måned – knap 14 dage før den vigtige dato – 1. oktober. 

1. oktober er sidste mulighed for, at Hjerte For Afrika i 2016 kan blive 

godkendt som fradragsberettiget forening af SKAT og vi er bare så tæt på… 

  

Vi mangler nu kun 30 medlemmer … 

Lige nu mangler vi KUN 30 medlemmer der betaler 50 kr. og 30 

personer der betaler 200 kr.  

• Vil du være med til at skaffe medlemmer? 

• Vil du være med til at betale 200 kr. ? 

Vi er enormt glade for mange positive tilkendegivelser omkring 

foreningens arbejde og meget taknemlige for al den støtte vi modtager 

fra Jer – TAK. Nu beder vi jer om, at være med i slutspurten, så vi når de 

sidste medlemmer. Det vil bare betyde så meget for foreningens 

arbejde og for foreningens medlemmer, hvis vi kan opfylde 

betingelserne, for at blive en fradragsberettiget forening.  

Det vil betyde, at du som medlem kan fratrække gaver til foreningen på 

din selvangivelse, og få en skattefordel. Det vil også betyde, at Vera og 

Bent, når de sidst på måneden rejser til Den Centralafrikanske Republik, 

kan fortælle regeringen, at Hjerte For Afrika nu er en godkendt forening 

i DK.  

Du kan tilmelde nye medlemmer på www.hjerteforafrika.dk/ med-

lemsskab og indbetale på mobilepay / swipp 52389522 eller overføre til 

konto 9218 2071737104. 

Vi takker på forhånd for din hjælp og håber, når vi har passeret den 1. 

oktober, at vi kan vende tilbage og fortælle, at vi nu er en godkendt 

fradragsberettiget forening. Hjælp os at hjælpe andre. Sammen kan vi 

gøre en forskel! 

 

På vegne af bestyrelsen for Hjerte for Afrika 

Preben Nørlund, formand 


