
Vi har samlat in över 1 miljon
Till dags dato har vi på mycket kort varsel lyckats samla 
ihop över 1 miljon kronor – som omedelbart har om-
vandlats till klorin, ris och olja. Men mera behövs. Helst 
idag. Vill ni ha ytterligare information om projektet, tveka 
inte att kontakta oss på: www.utbildningsfonden.org

Kontakt:
Peter Henning: 070-266 00 09 
peter.henning@youni.se 
Adress: Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma 
Bankgiro: 876-6834 Årets julklapp!

Stöd kampen mot ebola – årets julklapp behövs innan jul.

Om Svenska Utbildningsfonden för Liberia
Svenska Utbildningsfonden för Liberia har som ändamål 
att stödja utbildning i Liberia. Det sker genom att: 
• Kanalisera de gåvor som erhålls av företag och privat-

personer till specificerade projekt.
• Säkra att donerade medel till 100 % går till ändamålet 

lokalt i Liberia.
• Verka för ett effektivt utnyttjande av medlen lokalt i 

Liberia.

Operativt arbete sker helt ideellt. Vi driver organisatio-
nen med ett småskaligt transparent företagstänkande 
som ger mycket stor effekt direkt på plats i Liberia. Vi 
har genomfört ett antal lyckade skolprojekt – projekt 
som nu går sakta eftersom skolorna är stängda i Liberia 
på grund av ebola. Därför har vi beslutat att tillfälligt 
använda våra insamlade pengar och duktiga personer 
på plats i Liberia till akut ebolabekämpning i stället. Vi 
agerar snabbt. Så gör vi störst nytta just nu. 

Vi har en stabil långsiktig bas av givare, som bl a består 
av ett flertal näringslivsprofiler.

Under hösten 2014 startade vi en akut snabbsatsning 
mot ebolan. En insats som uppmärksammats för sin 
snabbhet av Expressen, Dagens Industri och formellt av 
Liberianska senatorer i de regioner vi stöttat. 

Vårt stöd i dag – hjälp oss att bygga på listan  
Vi stöds idag av företag och privat personer som:  
Know IT / East Capital / Largus / Youni / Antrop /  
Max Mitteregger Kapitalförvaltning / Yeoville / Björn  
på Oppigårds Bryggeri / Linda & Co på Sectra / Fält 
Communications / Erik Mitteregger / Tedde Jeansson 
Sr / Risto Silander / Erik Salén / Tommy Jacobsson / 
Erik Åfors / Kent Janer / Johan Skarborg / Peter  
Henning / Mats Oretorp / Liisa Kiviloog och några 
hundra personer till.

Svenska Utbildningsfonden för Liberia
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Just nu fördubblas antalet 
människor som ådrar sig  
smittan var 15–20 dag i 
Liberia.*

Svenska Utbildningsfonden för Liberia

Så här går det till:
1. Bestäm vilken av de tre nivåerna som 

passar ditt företag. 

2. Sätt in pengarna på bankgiro-nummer 
876-6834.

3. 100 % av din gåva förs direkt ner till 
Liberia. Utbildningsfonden ”lånar ut” av 
befintliga medel på plats i förtid, så fort 
din gåva kommit till vår kännedom. För  
att omedelbart kunna omvandlas till 
klorin, ris och matolja.

4. Cirka en vecka efter att du satt in 
pengarna kan smittspridningen hejdas 
genom att liberianer kan tvätta sina 
händer i ”ditt” klorin.

5. Du kommer att få en personlig jul-
hälsning från Liberia, som du sedan 
kan kommunicera till dina kunder och/
eller anställda – att istället för att få en  
chokladask i jul klapp så har de i år 
bidragit till att bekämpa ebola. 

6. Du och dina medarbetare kan läsa 
uppdateringar dagligen hur arbetet 
fortskrider på plats. 

7. Stort tack för din gåva – oavsett hur 
stor eller liten så gör den garanterat 
nytta. (Självklart kan du också ge din 
gåva helt anonymt om du vill det).

Peter Henning

Liisa Kiviloog 

Mats Oretorp
Styrelsen för Svenska Utbildnings-
fonden för Liberia 

Ge din jul klapp 
redan idag. 
Den behövs nu 
– inte vid jul.  
Nu har du och ditt företag en möjlig-
het att ge en julgåva som verkligen 
skulle göra en skillnad – ja, rädda liv, 
i kampen mot ebola i Liberia. 

Klorinet används i förebyggande syfte 
för att minska smittspridningen.  
Klorin + vatten = alcogel.

Ju snabbare du slår till, desto fler liv 
är ni med och räddar. Kampen mot 
tiden är brutal. Med en fördubbling 
av antalet smittade var tredje vecka 
behövs hjälpen redan idag.

10 000 smittade idag – 1,5 miljoner 
om tre månader. Skänk redan idag!

Strunta i chokladasken 
och den gravade laxen 
Årets julklapp är klorinflaskor. Ju fler desto 
bättre. Och framförallt: ju förr desto bättre.

Årets julklapp kommer i 3 storlekar:
• 100 000 kr
• 50 000 kr
• 10 000 kr

Var med och stoppa ebola nu innan det är 
för sent. Om ditt företag överväger att ge en 
julgåva till era kunder eller anställda, så slå 
till redan nu. Den visar inte bara er goda vilja 
utan tyder på handlings- och initiativkraft att 
ge den redan nu när den behövs som allra 
mest – med tanke på att antalet smittade 
dubbleras var tredje vecka är det nu som du 
kan göra störst skillnad.

Vilken skillnad gör min gåva?
En gåva på 10 000 kronor ger 380 
flaskor klorin, 13 handtvättshinkar, 
900 påsar tvål, 1 280 portioner 
ris och 32 liter matolja. Det räcker 
långt i förebyggande insats till en 
avlägsen by i Liberia. 

Vi är redan på plats och hjälper människorna i  
Liberia: en vecka efter att du satt in pengar  
bromsas spridningen när en liberian tvättar sina 
händer i ”ditt” klorin.

100 % av ditt bidrag går enligt våra stadgar till Liberia 
och kampen mot Ebola. Skänker du 10 000 kronor  
idag, skickas 10 000 kronor till Liberia i morgon.

Källa: *http://www.expressen.se/debatt/ebolaepide-
min-kraver-storre-insatser--nu/    **antalet smittade i 
Liberia, http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnes-
omraden/beredskap/utbrott/ebola-vastafrika-2014/

Med denna hastighet på  
smittspridningen motsvarar 
250 donerade kronor idag  

4 000 kronor om tre månader, 
64 000 kronor om ett halvår 

och 16 miljoner om ett år. Ge 
ditt bidrag idag för maximal 

”avkastning”.


