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Pressemeddelelse! ! !
Make-A-Wish Ønskefonden opfylder ønsker for børn i Danmark med !

livstruende sygdomme med henblik på at skabe håb, styrke og glæde!!!
Alexa Bruun Rasmussen bliver ny ambassadør for Make-A-Wish Ønskefonden!! !

Make-A-Wish Ønskefonden Danmark har udnævnt en af landets 
erhvervsprofiler, Alexa Bruun Rasmussen, som ny ambassadør, 
og vi er glade for og stolte af, at Alexa har takket ja til at blive 
foreningens nye ambassadør. !!
Alexa Bruun Rasmussen er kendt i erhvervslivet for sin og sin 
families mangeårige arbejde med kunst og antikviteter - et 
arbejde som er skildret i DR’s dokumentar-serie “Auktionshuset”. 
Alexa Bruun Rasmussen er tredje generation i Bruun 
Rasmussen Kunstauktioner og er blandt andet uddannet på 
Christie’s kunst- og auktionsskole i London.!!
I dag er Alexa Pressechef for Bruun Rasmussen Kunstauktioner 
og har skabt en stor karriere inden for kunst og auktioner. Privat 

er Alexa gift og mor til en lille pige på knap et år. !!
Alexa har tidligere hjulpet Make-A-Wish Ønskefonden med at skabe gode resultater - senest som 
auktionarius ved Galla Fundraiser-arrangementet i oktober 2013, hvor Alexa havde en stor del af 
æren for det flotte resultat. Alexa vil som erhvervsambassadør blandt andet bidrage til Make-A-Wish 
Ønskefondens arbejde med fundraising for at rejse penge til at skabe håb, styrke og glæde for 
endnu flere børn med livstruende sygdomme. !!
Alexa Bruun Rasmussen udtaler: “Jeg har dyb respekt for ildsjælene bag Make-A-Wish 
Ønskefonden og deres arbejde for børn med livstruende sygdomme. Som forælder kan man jo ikke 
forestille sig noget værre, end at ens barn bliver ramt af alvorlig sygdom. Det vil derfor være en stor 
glæde for mig at kunne være med til at gøre en forskel for disse familier. Som ambassadør håber 
jeg at kunne bidrage til større opmærksomhed omkring fondens arbejde og rejse flere penge som 
auktionarius ved velgørenhedsauktioner, således at endnu flere børn i fremtiden kan få opfyldt et 
ønske i en svær tid.”!!
Yderligere information!
For yderligere information, er du velkommen til at kontakte formand for Make-A-Wish Ønskefonden, Djamila 
Honoré på tlf. 2345 9973 eller dh@onskefonden.dk eller Alexa Bruun Rasmussen på tlf. 6035 1091 eller 
alexa@bruun-rasmussen.dk. !!
Kort om Make-A-Wish Ønskefonden: !
Make-A-Wish Ønskefonden er en privat humanitær forening, der søger at opfylde det højeste ønske for børn mellem 3 - 18 år med en 
livstruende sygdom for at skabe Håb, Styrke og Glæde. Foreningen har eksisteret siden april 1999 og har opfyldt ønsker for mere end 
1.300 børn i Danmark. Make-A-Wish Ønskefonden er en del af den internationale organisation Make-A-Wish Foundation, der har opfyldt 
over 310.000 ønsker på verdensplan. !!!
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