At tænke sig…..
Ude i klubberne samler vi mange små værdiløse ting ind. Noget, der ellers ofte ender i skraldespanden,
bliver samlet ind, afleveret og genbrugt. Nogle gange tænker man måske, om det kan betale sig at vride
ringen af dåsen, inden den afleveres til genbrug, gemme kuverten med frimærket og samle lysstumper i en
lille pose, det er jo nemmere bare at smide det væk, men tænk så på, at denne lille aktivitet kan hjælpe så
mange andre.
I Inner Wheel har vi gennem mange år samlet
frimærker. Frimærkerne blev sendt til Hanne
Dahl i Svendborg. Vi samler stadig frimærker,
og i Sindal IW blev noget af en mødeaften i
januar brugt til at klippe frimærker af kuverter,
som et af medlemmerne gennem 1½ år havde
indsamlet fra sin gamle arbejdsplads, og da
bunken var væk, var der 2 kg frimærker, der
kunne sendes til Maja Nissen fra Verdens Børn.
Men kan det nu betale sig? Ja, det kan det helt
bestemt, man kan købe en støvmaske for det,
som 10 g frimærker kan indbringe, så
frimærkerne fra Sindal kunne på denne måde
blive til 200 masker som de fattige stenhuggere
i Ghana kan få, så de undgår Silicose. Sidste år
blev der solgt frimærker for 69.000 kr., som
organisationen Verdens børn kunne bruge til
bl.a. støvmasker, mad og skolegang i Ghana.
Lysestumper fra de mange lys, vi tænder i
hverdagen, kan samles ind, og bliver smeltet
om til nye lys, når de bliver afleveret til Kirkens
Korshær, og salget indbringer penge til udsatte
i Danmark.
Og så ikke mindst samler vi dåseringe. Mange små poser bliver afleveret på møderne rundt omkring og
afleveret i Lerbjerg hos Lena Pedersen. I februar måned var Randers Østre ude og sortere dåseringe. Den
dag blev der afleveret 200 kg dåseringe fra Skanderborg, og senere samme dag trillede en anden indsamler
ind på gårdspladsen med 600 kilo dåseringe på en trailer. Der går 72 dåseringe til 10 gram, så der skal
mange ringe til for at kunne aflevere så mange kilo, men hjælper vi hinanden, får vi hurtigt samlet 1 kg
ringe, og mange bække små gør en stor å. Der er lige blevet solgt 4,3 tons til 8,50 kr/kg. Måske ikke en stor
sum, men for den person i Thailand, som får mulighed for en ny protese, er det en kæmpesum.
Var det noget med at have en kurv med garnrester i klubben, som nogen kan tage af og strikke huer til
bittesmå nyfødte børn, trøjer til Mødrehjælpen eller måske bamser til traumatiserede børn?
Når man donerer sin arbejdskraft og i fællesskab yder et stykke arbejde, giver det også en masse til en selv.
Man oplever et fællesskab, der er helt unikt for klubben og Inner Wheel.
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