
Till EQ kvinnas hemsida/ Så här kan du hjälpa 

 

Vill du vara med och hjälpa barn till större möjligheter i livet? 

Du kan bli fadder och ge barn i Thailand en möjlighet att gå i skola? EQkvinna stöder tre 

elevhem i norra delen av Thailand där cirka 125 barn och ungdomar kan bo för att kunna 

gå i skola. 

Alla bidrag är välkomna, regelbundet eller bara då och då, stora eller små belopp, födelsedagsinsamling, 
spontangåva eller bara för att vi tillsammans kan göra skillnad. Bidra som privatperson eller gå samman i 
en grupp, syförening, scoutgrupp eller församling etc. 

Använd vårt bankgiro 803 – 83 82 eller Swish till 123 09 15 751 och skriv Thailand på meddelandet. 

Vill du ha återkoppling till ditt bidrag skriv ett mail till fadder.eqkvinna@gmail.com och berätta om du vill 
fira någon med ditt bidrag eller på annat sätt informera oss.  

Om du vill vara regelbunden fadder gör så här: 

Anmäl till EQkvinna gärna per e-post : fadder.eqkvinna@gmail.com alternativt skriv till  
EQKvinna 

Box 14038,  167 14 BROMMA 

Uppge NAMN, ADRESS och E-postadress samt telefonnummer. 
Om du är privatperson behöver vi för vårt register över fadderbarn och faddrar ditt personnummer. Vi 
använder samma register som många av Equmeniakyrkans församlingar använder. Där finns också 
kvinnoförbundets medlemsregister. Vi följer självklart GDPR-föreskrifterna. Ingen obehörig kan ta del av 
uppgifterna och vi lämnar inte ut dem till någon annan. Du har rätt att få veta vad som står om dig och du 
har också rätt att kräva att stå helt utan personnummer. I så fall får vi skriva dina uppgifter på vanligt 
papper och vi får försöka sköta kontakterna i alla fall.   
Betala till bankgiro: 803-8382 och ange DITT NAMN samt ”Fadder”. Du betalar 1800kr/år som du kan 
betala som engångsbelopp eller dela upp efter eget önskemål. Skriv ”Fadder” eller ”Thailand” på 
meddelandet när du betalar. 

Utbildning av unga förbättrar livskvaliteten. Utbildning är utveckling. Utbildning ger framtidstro. 

  

 

 


