
Water is Life är en 100% ideell insamlingskampanj som drivs i samarbete med en A Glimmer of Hope 
http://www.aglimmerofhope.org med det enda syftet att bekosta brunnar till några av världens  

fattigaste på landsbygden i Etiopien.För mer information, gå till www.wateril.org 

 

 

 

Så här ger du ditt bidrag på http://aglimmerofhope.org/campaign/water-life-23  

1. Klicka på den gula ”Donate” knappen i övre vänstra hörnet på sidan. 

2. Markera  ”Other” och fyll i det belopp som du vill skänka eller välj ett av beloppen som 

föreslås. Kom ihåg att beloppet skänks i Amerikanska dollar (USD). Den 02/12/2015 

står kursen i 8,7 och en gåva på tex USD $50 blir ca 435 SEK. Använd gärna fōljande 

länk fōr att se dagens kurs http://www.valuta.se/ 

3. Fyll i din information 

a. Förnamn 

b. Efternamn 

c. Adress 

d. Adress  

e. Stad 

f. ”State/Province”: (välj sista alternativet i menyn ”--Country other than USA or 

Canada--”)  

g. ”International Province”:  (hoppa ōver det här fältet eller skriv ditt län) 

h. Postnummer 

i. Land 

j. E-mail adress 

4. Markera ”See my donation at work” (Se hur min gåva kommer till nytta) om du vill att 

A Glimmer of Hope skall skicka uppdateringar om projektets utveckling direkt till din e-

mail adress.  

5. Fyll i ditt ”credit card number” (kreditkortsnummer) 

a. ”Expiration date” (Utgångsdatum månad/ år) 

b. ”Security code” (3 eller 4-siffrig säkerhetskod som finns på baksidan av ditt 

kort) 

6. Skriv ditt eller era namn i fältet ”Donor name to be displayed”. Namnet kommer att 

synas på Water is Life’s kampanjsida. 

7. Vill du hellre ge en anonym gåva så klicka i rutan ”Make my  donation anonymous” 

8. Vill du skriva ett meddelande till Water is Life eller till någon annan, så kan du gōra det 

i fältet som kallas ”Comment” 

9.  Klicka på den gula knappen ”Submit” för att avsluta betalningen.  

Tusen tack! 

 


