Finns det en bättre present
än ett stycke framtid?

Föreningen Rädda Regnskog är politiskt och religiöst
obunden. Den är ideell och ﬁnansieras genom gåvor
och medlemsavgifter. Mindre än 20 procent av intäkterna från gåvobevisen används till administration.

Den bästa presenten

Gör så här:
1. Sätt in din gåva (minst 100 kr) på Föreningen
Rädda Regnskogs Plusgirokonto: 41 42 41 – 0.
2. Skriv den text som ska stå på gåvobeviset,
till exempel “Till Anna på 18-årsdagen”.
Vill du skänka pengar men inte få ett
gåvobevis, skriv “ej gåvobevis”.
3. Vi sänder gåvobeviset hem till dig inom
en vecka.
Om du betalar via internet får vi automatiskt
din adress, men om du använder inbetalningskort måste du ange adressen.

www.raddaregnskog.se
info@raddaregnskog.se
Plusgirokonto: 41 42 41 – 0

www.raddaregnskog.se

Köp regnskog i present
och ta ställning för en
bättre framtid
Den tropiska regnskogen är världens
mest artrika ekosystem. Här lever växter
och djur i ett dynamiskt samspel med
varandra sedan miljoner år.

Det går att stoppa skövlingen
av regnskog
Vi på Föreningen Rädda Regnskog arbetar
för att skydda tropisk skog. Med stark lokal
förankring i de olika projekten koncentreras
alla resurser till att bevara regnskogen och
stödja en långsiktig och hållbar utveckling.

Idag skövlas dock regnskogen i snabb
takt. Varje år försvinner skog motsvarande
en tredjedel av Sveriges yta. Detta har
förödande konsekvenser för vår framtid.
När regnskog avverkas försvinner oersättliga arter för alltid och det globala
klimatet förändras.

Genom att stödja Rädda Regnskogs
verksamhet bidrar du till att skydda
regnskogen och bevara dess arter
och funktioner.
Om du ger bort regnskog i present
motverkar du inte bara avverkning
och exploatering, utan visar samtidigt
dina nära att du bryr dig om framtiden.
Vi utfärdar ett vackert gåvobevis att
överlämna vid speciella tillfällen såsom
födelsedagar, dop och bröllop.

De människor som lever i skogens
närhet förlorar sin källa till vatten,
mat och mediciner.

I vårt första projekt arbetar vi för att skydda
molnskogen kring ﬂoden Cambugán i Ecuador.
Cambugánskogen är till stora delar helt
opåverkad av människan, men hotas idag av
uppodling och illegal avverkning.
Målet är att, i samarbete med lokala
organisationer och de människor som bor i
ﬂodens dalgång, bilda ett naturreservat och en
fältstation för forskning samt att utveckla ett
program för hänsynsfull turism.

