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Tusind tak for jeres støtte til børn med kræft  

 

Kære Pia Marie 

Tusind tak for jeres donation på kr. 10.000,- til Børnecancerfondens arbejde for børn med kræft og 

deres familier. Som privat fond er vi 100 % afhængige af donationer fra bl.a. organisationer som jeres. 

Børn med kræft kæmper en kamp, de ikke kan vinde alene, men når vi voksne står sammen, bliver vi en 

styrke for børnene. 

Alt, hvad Børnecancerfonden gør, er for børnenes og deres familiers skyld. Vi har i alt doneret 395 mio. 

kroner til børnekræftområdet, heraf 319 mio. kr. alene til forskning. Det gør Børnecancerfonden til den 

organisation, der har støttet mest dansk børnekræftforskning, og i dag overlever 6 ud af 7 børn med 

kræft. I 2020 gav vi støtte til 30 forskningsprojekter, især inden for gener og senfølger. Det er projekter, 

der skal hjælpe forskerne til at blive klogere på, hvorfor børn får kræft, og hvorfor mere end halvdelen af 

børnene får bivirkninger og senfølger af behandlingen. 

Direkte støtte til kræftsyge børn og deres familier er også en vigtig del af vores arbejde. Vi støtter 

familierne med bl.a. psykosocial hjælp, rehabiliteringscamps og ophold i feriehus. Som noget helt nyt 

har vi for nylig søsat et tilbud om efterskolelegater, så teenagere med kræft og deres søskende kan få 

en hjælpende hånd tilbage til hverdagen efter endt behandling. 

På vores hjemmeside kan I læse mere om de indsatser for børn med kræft, I er med til at støtte op om, 

og tilmelde jer vores nyhedsbrev. I kan også følge os på LinkedIn.  

Endnu en gang tak, fordi I er en del af styrken for børn med kræft. 

 

Bedste hilsner 

Børnecancerfonden 

Lone Kofoed Jensen 
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PS: Donationen er fradragsberettiget, og hvis I har oplyst jeres CVR-nr. til os inden årets 

udgang, indberetter vi donationen til SKAT. Læs mere på vores hjemmeside.   
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