Internationalt hjælpeprojekt 2018-2021
Som en del af Inner Wheels internationale hjælpeprojekt i årene 2018 - 2021 ”Caring for
Women and Girls" for at støtte kvinder og piger samarbejder Inner Wheel Danmark med
Mødrehjælpen.
Mødrehjælpen er en velkendt organisation, som hjælper udsatte familier, gravide samt
voldsramte kvinder og deres børn.
Foruden professionel rådgivning og social hjælp fra Fonden Mødrehjælpen, yder de
mange frivillige i Mødrehjælpens lokalforeninger og butikker et stor arbejde for disse
sårbare grupper.
Samarbejdet indebærer, at Inner Wheel yder ad hoc donationer fra klubberne og aktiv
deltagelse i de tilfælde, hvor det kan være en mulighed - f.eks til sommerhjælp og
julehjælp i Mødrehjælpens landsdækkende projekter.
Det har været vigtigt for Inner Wheel, at hjælpen ikke kun er donationer men et mere
personligt engagement og støtte i en bredere palette.
En del Inner Wheel medlemmer har meldt sig ind i Mødrehjælpens lokalforeninger og
støtter både med kontingent og med ekstra hænder på sommerophold, julearrangementer
eller øvrige aktiviteter.
Inner Wheel deltager også i aktiviteten " Fra Garn til Barn" ved at donere hjemmestrikkede
eller hæklede designs til salg i Mødrehjælpens butikker.
Mødrehjælpen vil via sit store netværk og meget omfattende sociale medier hjælpe Inner
Wheel til større synlighed generelt og adgang til lokalt forankrede initiativer.
Inner Wheel og Mødrehjælpen er et rigtig godt match, idet vi har sammenfaldende værdier
og fokusområder.
Ved at vores organisationer deler fælles aktiviteter bla på de sociale medier når vi ud til
langt større målgrupper og dermed synlighed, end vi selv kan opnå.
Inner Wheel har allerede haft stor succes med salget og dermed donation af afkastet fra
"Madagaskar-taskerne" –flotte håndlavede tasker, som bliver fremstillet i naturmaterialer af
kvinder i Madagaskar.
Dette er en aktivitet, som viser Inner Wheels fokus og værdier nemlig at yde hjælp og
støtte samt fremme forståelse mellem mennesker lokalt og international.
En stor tak til alle klubber og medlemmer som allerede har bakket helhjertet op omkring
samarbejdet. Og en tak til Mødrehjælpen for et inspirerende samarbejde.
Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde .

