PRESSEMEDDELELSE
Inner Wheel Danmark donerer 191.100 kr. til Børns Vilkår
Inner Wheel Danmark har i oktober 2016 afholdt landsmøde på Hotel Nyborg Strand. I den forbindelse
uddeltes den fælles årsindsamling, som alle Inner Wheel klubber i Danmark gennem et helt år har
indsamlet. Medlemmerne har ved afstemning besluttet, hvem der skal have donationen. Fra næste år vil
beslutningen blive truffet på skift i distrikterne.
I år kunne fundraisingansvarlig Sine Gadebjerg og vicedirektør Helle Tilburg Johnsen fra Børns Vilkår
modtage en stor check på 191.100 kr.
Der var stor taknemlighed at spore, da de modtog donationen - de havde ikke på forhånd haft kendskab til
det store beløb, som Inner Wheels medlemmer havde indsamlet.
Lørdag eftermiddag på landsmødeweekenden var der afsat ca. 1 time til at høre om Børns Vilkårs arbejde,
og hvor stor en forskel de gør for rigtigt mange børn.
Børns Vilkår er til for at sikre, at alle børn i Danmark får den trygge barndom, som de fortjener. Det er en
privat, humanitær og politisk uafhængig organisation, der taler og kæmper børnenes sag.
De fokusområder, de yder en særlig indsats inden for, er:
• Når børn skal håndtere forældrenes skilsmisse
• Når børn er udsat for omsorgssvigt
• Når barnet er udsat for mobning i skole eller i fritiden
• Når børn oplever kritisk sygdom i familien
Børnetelefonen er omdrejningspunktet for deres arbejde, og den er kun til for børn, der dermed kan
opbygge et tillidsforhold til en voksen.
Det er gratis at ringe, og barnet får en professionel rådgivning, der behandles anonymt. Der er i alt 430
frivillige rådgivere, der har gennemgået en uddannelse.
Telefonerne er åbne hver dag hele året rundt, og der er desværre sket en stigning det sidste år på opkald
om hjælp.
Børn får en fortrolig, de kan tale med om ting, de aldrig har sat ord på før. Det kan være egne problemer,
men det kan også være bekymring for en bedste ven eller veninde. Blot det at turde sige tingene højt er et
vigtigt skridt til at ændre på en kritisk situation.
Der skal skabes konkrete løsninger, der sikrer, at ingen børn i Danmark bliver svigtet.
Vi er stolte af at kunne hjælpe Børns Vilkår - sammen stopper vi svigt.....
Inner Wheel klubberne i Danmark donerer hvert år til rigtig mange projekter, hvor vi kan gøre en forskel.
Som et fælles projekt har vi Årsindsamlingen, hvor alle klubber er med. I år ved vi, at der nu er mange flere
børn, der får hjælp til en bedre tilværelse.
Det nytter at støtte.
Inner Wheel Danmark
Lene Krüger Schade
Pastnationalrepræsentant

