
I år är det 30 år sedan Reseindustrins Barnfond grundades. Över 30 miljoner kronor har
samlats in genom åren.  Många ideella arbetstimmar har lagts ned men vi är stolta över att
idag kunna presentera 3% administrativa kostnader, vilket gör att i stort sett varje krona
som skänks når fram. Vi tackar för alla bidrag genom åren och hoppas på fortsatt stöd för det
är gemensamt som vi kan göra skillnad.

26 maj firar vi alla mammor!
Och vad passar väl bättre som morsdags gåva än en gåva som ger dubbel glädje.

Ge mamma chansen att vinna fina priser och samtidigt ett bidrag till New Hopes

verksamhet. Världens chans sommarlotteri ger vinstchans varje dag juni-augusti,
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Tack Turkietresors som ger sina resenärer möjlighet att skänka 20 kr i samband med att
de bokar sin resa. 
- Vi är glada över att kunna starta ett samarbete med en organisation som jobbar aktivt för att
förbättra utsatta barns situation i världen. Vi har i flera års tid sponsrat den årliga julkalendern och
från och med 2019 så betalar Turkietresor även 50 kr i månaden från varje anställd.  Nu vill vi även
inkludera våra resenärer i detta viktiga arbete. Vi hoppas på ett bra utfall av många ”klick” i rutan
där resenären erbjuds skänka 20 kr vid bokningstillfället, säger VD Anders Lindström.

Årets adventskalender håller på att ta form. Arbetet med att få in vinster till prisbordet,
kontakt med tryckeri och spelinspektion är i full gång. Som vanligt kommer den börja säljas i
oktober men du kan redan nu kontakta oss om du börjar planera för julgåvor. Nytt för i år är
att vi kommer att kunna hjälpa till med utskick till kunder eller personal.
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