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Danske Handicaporganisationer

arbejde/aktivitet        Underskrift        kontant kr.  Mobilepay
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gør en
forskel
vær aktiv med spejderhjælpen og få 
flere børn med udviklingshandicap 
ind i et fællesskab.
”alle børn fortjener en ven” er det 
projekt, som spejderhjælpen 
samarbejder med danske Handi-
caporganisationer og lands-
foreningen lev om.

www.spejderhjaelpen.dk

     Dansk spejDerkorps syDslesvig, Danske Baptisters spejDerkorps, 
De grønne pigespejDere, Det Danske spejDerkorps, kFUM-spejDerne i DanMark

Mit navn                                                              alDer         

Tak 
for din 
indsaTsMobilepay nUMMer
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