17. oktober 2017

Pressemeddelelse
Inner Wheel Danmark donerer i alt 309.000 kr. til BROEN Danmark
Inner Wheel Danmark har i begyndelsen af oktober 2017 afholdt landsmøde på Hotel Nyborg Strand. I den
forbindelse uddeltes den årsindsamling, som alle Inner Wheel klubber i Danmark gennem et helt år har
indsamlet. De 5 distrikter træffer på skift beslutningen om, hvem der skal have donationen.
I år kunne sekretariatsleder Erik Haumann fra BROEN Danmark modtage en stor check på 234.000 kr.
Der var stor taknemlighed at spore, da han modtog donationen – Erik Haumann havde ikke på forhånd haft
kendskab til det store beløb, som Inner Wheels medlemmer havde indsamlet.
Et af distrikterne i Inner Wheel, nemlig Distrikt 45 i det midtjyske område, havde valgt at samle
ekstraordinært ind til BROEN, og det gav en ekstra check på 75.000 kroner, så det indsamlede beløb kom
op på i alt 309.000 kroner. Resultatet af årsindsamlingen 2016-2017 er den hidtidige rekord for
årsindsamlinger i organisationen.

Overrækkelsen af årsindsamlingen i Inner Wheel. Til venstre Judy Ann Rienek fra Distrikt 45, Erik Haumann fra BROEN Danmark og
Nationalpræsident Birgitte Müthel (foto: Inner Wheel Danmark)

BROEN hjælper børn under 18 år fra socialt udsatte familier – det kan eksempelvis være enlige
mødre/fædre, sygdomsramte familier og familier med sociale problemer, hvor familiens situation betyder,
at barnet ikke har mulighed for at deltage i et aktivt fritidsliv sammen med andre børn eller unge.
BROEN finder børnene gennem et samarbejde med blandt andet lærere, pædagoger, sagsbehandlere,
sundhedsplejersker og andre fagpersoner i kommunen. Et eksempel kan være fra en skole: En lærer har
kendskab til et barn, der har et behov for et aktivt fritidsliv, men familien har ikke økonomisk mulighed for
at dække udgiften. Derefter henvender læreren sig til BROEN og formidler

kontakten. Hvis forældrene giver deres samtykke, kan barnet i løbet af kort tid påbegynde en aktiv fritid i
en lokal forening med BROENs støtte.
I Inner Wheel er vi stolte af at kunne hjælpe BROEN Danmark – sammen støtter vi udsatte børn til en aktiv
fritid.
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.
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