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Biltema Foundation donerar 6,5 miljoner
till nödhjälp i Australien
Biltema Foundation har donerat 1 miljon AUD (ca 6,5 miljoner SEK) till
Humane Society International. Pengarna kommer omedelbart att användas
till akut nödhjälp i kampen för att förhindra katastrofala följder för det
världsunika djurlivet i Australien.
Detta är en omfattande kris där Australiens och internationella
hjälporganisationer behöver all hjälp de kan få. Biltema Foundation har
därför omedelbart svarat på dess begäran om ekonomisk hjälp. Vi har överfört
1 miljon AUD till HSI, en organisation som redan från brändernas start
framgångsrikt har kämpat för att skydda djurlivet i denna utsatta situation.
Pengarna från Biltema Foundation används till deras Wildlife Emergency

Response Fund för omedelbar hjälp till djurvård i de utsatta områdena, bland
annat på Kangaroo Island, där överlevande djur får bästa hjälp. Efter
katastrofinsatsen kommer HSI att stödja rehabilitering samt uppbyggnad av
områden och djurlivets livsmiljöer som förstörts av skogsbränderna.
- En av hörnstenarna i Biltema Foundation är att avhjälpa vid
naturkatastrofer. Det är en självklarhet för oss att vi nu bidrar till att hjälpa
djurlivet i Australien, säger Louise Wennberg, styrelseordförande, Biltema
Foundation.
Om Biltema Foundation
Biltema tror på en god samhällsutveckling. Ibland behövs det stöd för en
sådan utveckling, och därför har Biltemas grundarfamilj skapat stiftelsen
Biltema Foundation. Stiftelsen har tidigare gjort stora donationer i samband
med omfattande katastrofer. Under Ebolautbrottet i Västafrika 2014-2016
donerades 1 miljon Euro, i november 2013 donerades efter tyfonen på
Filippinerna 1 miljon Euro, och under flyktingkrisen donerades i november
2015 1 miljon Euro. Läs mer om Biltema Foundation på
www.biltemafoundation.se
___
Biltema Foundation have donated 1 million AUD to Humane Society
International, an organization that, since the start of the bushfires,
successfully have fought to protect the wildlife during this disaster. The
money from Biltema Foundation will go to the Wildlife Emergency Response
Fund, which HSI have set up to provide direct support to wildlife carers in the
fire affected areas. They have also deployed a disaster relief team to
Kangaroo Island to help with animal survivors. Following the immediate
rescue work, HSI will support the rehabilitation and recovery of bushfire
affected wildlife and their habitats.

Om Biltema
Biltema erbjuder idag ett brett sortiment för hela familjen inom områdena
Bil/MC, Båt, Fritid, Hem, Kontor/teknik, Bygg, Bilvård och Verktyg. Totalt
marknadsför Biltema mer än 19 000 artiklar.

Biltema finns idag i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Två gånger per år
delas Biltemakatalogen ut, den distribueras i varuhusen och via post. Totalt
trycks cirka 15 miljoner kataloger per år.
Vår vision är att underlätta ekonomiskt för människor att ha bil, båt, bostad,
verktyg samt fritidsartiklar av hög kvalitet och därigenom skapa en rikare
fritid för alla.
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