2018 ETT FANTASTISKT ÅR
Vi ser tillbaka på ett fantastiskt år med
samarbeten mellan företag, föreningar
och allmänhet.

Vi började året med Lek för livet ett arrangemang mellan MLC
Event och Warberg IC där vi vi tillsammans fick in nästan 65´
till olika välgörande ändamål. Sedan fortsatte året med
mängder av event mellan företag, föreningar och olika privata
initiativ som tillsammans gjorde att vi fick till ett av våra mest
fantastiska år för de cancerdrabbade barnen och deras
familjer.

Hittills sedan starten i slutet 2014 så är det fortfarande Jakthundens Dag i Åkulla
som har det enskilt största
insamlingsrekordet till våra ändamål.
Hela 105 000kr fick de in på dryga 4
timmar en dag i maj 2018. Nu ser vi
fram emot ett 2019 med Jakthundens
dag där vi hoppas på ett lika trevligt
evenemang.

Tack vare ert jobb med Jakthundens dag så kan vi överraska
väldigt många barn och det jobbet ni gör är helt ovärderligt.
Att kunna förklara vad ert jobb med JHD betyder för alla barn,
syskon och föräldrar genom det fantastiska bidrag ni
överlämnar från alla utställare, besökare och sponsorer är
svårt att förklara i ord. Men den glädje vi ser i allas ögon samt
glädjetårar som faller så skall ni veta att NI gör skillnad!

Under 2018 överraskade vi över 30 barn individuellt
med Tuvas Dag samt att vi under påsken besökte
både Halmstad samt Borås sjukhus med Rosa haren
och överlämnade paket samt skänkte lite glädje i en
svår sund.

Sedan i december fortsatte vi med vår succé från julen 2017 då vi
startade igång Rosa tomtarna. 2017 åkte vi runt till 5 sjukhus och
överlämnade julklappar till barnen och syskonen till en summa av 300
000kr. Givetvis skulle vi fortsätta med detta under 2018. Genom det
fantastiska mottagande och genomslag
detta fick 2017 så satsade vi lite hårdaste
2018 och tillsammans med ert event och
många andra bidrag från företag,
föreningar och privatpersoner så lyckades
vi tillsammans få ihop en fantastisk turne.
Rosa tomtarna åkte runt till 12 sjukhus
från Malmö i söder till Östersund i norr och
delade ut paket för helt otroliga +600
000kr. Det genererade i över 1100 paket
som slogs in av Varbergare och
Falkenbergare.

Så med facit i hand så har 2018 varit ett fantastiskt år där vi synts mycket i hela Sverige men
framförallt i Varbergs närområde.

Vi kan inte tacka Jakthundens Dag nog för det jobb ni lägger ner tillsammans med utställare och
privatpersoner. Som ni säkert kan räkna ut är ni en av våra största enskilda bidragsgivare och ni är
otroligt viktiga för vårt arbete. Ser fram emot 2019 års fantastiskt trevliga dag tillsammans i Åkulla.

