En julehilsen

Nogle mener, at jul med gaver er en oplagt anledning til at vise, at man holder af hinanden.
Andre vælger gaverne fra, mens andre igen savner en ven at bytte gaver med.
Hos Mercy Ships er vi i gavehumør hele året.
Vi modtager gavmilde gaver, og vi giver gaver videre til nogle af verdens fattigste børn. Disse børn ønsker sig ikke legetøj og mobiltelefoner. På deres ønskeseddel står helt andre ting: At blive rask, blive elsket, blive som de andre, kunne gå
i skole, kunne smile, løbe, tale normalt, spise og kunne klappe i hænderne. Helt enkelt: At kunne leve et normalt liv og
få udsigt til familie, uddannelse og arbejde.
På Mercy Ships hospitalsskib er vi glade for hvert år at kunne opfylde disse ønsker for hundredvis af børn. Sidste sæson
fik ikke mindre 517 børn helt nye livsbetingelser. Børnene fik gratis operationer for læbe-ganespalte, invaliderende
brandskader, hjulben, klumpfødder og livstruende svulster. Lige nu opererer vi i Benin, hvor hundredvis er blevet
hjulpet og endnu flere kan se frem til den største gave i deres liv: Et mødekort, der giver gratis adgang til hospitalsskibet
og til genoptræning.
At give operationer til disse sårbare børn kan kun lade sig gøre, fordi vi er mange, der ser værdi i den enkelte og vil
være med at give nyt håb. Mange er frivillige ombord. Økonomiske bidrag, store og små, holder hospitalet flydende.
Der er brug for medicin i skabene, lys i operationslamperne og sterilt udstyr.
Du er allerede en del af denne gode historie. Din støtte og opbakning giver stor værdi hele året!
Vi håber, at du at har lyst til at give en ekstra julegave til Mercy Ships arbejde. Det er i øvrigt nemt:
Ingen kø hverken i netbank eller på hjemmesiden. Prisen bestemmer du selv. Rigtig glædelig jul!

Med venlig julehilsen
Ulla J. Holst
Mercy Ships Danmark

PS: Din gave til Mercy Ships kan du trække fra i SKAT.

DU KAN STØTTE MERCY SHIPS
Det er nemt at støtte indsatsen på hospitalsskibet
Støt med et enkelt beløb eller et fast bidrag hver måned

Læs mere på www.mercyships.dk eller giv 100 kr.

SKIB til 1245*

Gaver kan fratrækkes i skat med op til 14.800 kr. i år
Opgiv dit cpr-nummer ved indbetaling
Mercy Ships Danmark • Jernbækvej 6 • 3200 Helsinge • Jyske Bank: reg. 5031 konto 1220748
www.mercyships.dk • email: msdk@mercyships.org •  +45 21 44 09 82. *) Koster 100 kr. + alm. sms-takst.



