En flok engagerede Inner Wheel Danmark piger deltog 21. maj 2022 i et flot arrangement hos
Mødrehjælpen i København, som afslutning på vores 4-årige samarbejde.
Samarbejdet er det danske bidrag under Initiativet ”Caring for Women and Girls, som blev besluttet på
Convention i Melbourne i 2018. Mødrehjælpen blev valgt via en afstemning blandt klubberne i Danmark.
De internationale indsamlinger løber normalt 3 år – men vi valgte at forlænge samarbejdet 1 år pga.
Coronanedlukningerne.
Vores samarbejde har både været nationalt med donationer til Mødrehjælpens fond, og lokalt, hvor Inner
Wheel klubberne har doneret eller givet en hjælpende hånd til diverse arrangementer hos Mødrehjælpens
lokalforeninger.
Mødrehjælpen sagde i går tusind tak – tak for vores donationer, lokalt og nationalt – store og små. De
gjorde dette ved at sætte ord og tal på, hvad vores mange donationer er gået til og har gjort en stor forskel
for, nemlig den generelle og indledende rådgiverkontakt både psykologisk, socialt, økonomisk eller
familierelateret.
Mest rørende var nok en historie om en ung pige, som startede svært og med modgang på mange fronter,
kom i kontakt med Mødrehjælpen og mange år efter endte med at være rådgiver – sluttende med ”og
denne pige er mig”.
Som et ”støtteprojekt” valgte vi på opfordring fra Skive Inner Wheel at sælge Madagaskar kurve - hvor vi
støtter lokalsamfund på Madagaskar og hvor hele overskuddet ved salget i Danmark skulle gå til
Mødrehjælpen. Vi kan stolt sige, det blev et eventyr.
Vi valgte at donere 100.000 kr. i går – i alt har vi nu via kurvesalget doneret flotte 403.000 kr.
En kæmpe tak til alle de klubber i Danmark, der har været engageret i kurvesalget. I har været med til at
gøre en kæmpe indsats – en kæmpe forskel. Det er imponerende – tusind tak.
Det var en meget rørt Nouha, der på Mødrehjælpens vegne modtog det store beløb. Vi andre blev lige så
rørte over at mærke denne glæde. De gør virkelig en forskel for de mange sårbare familier, der mangler
hjælp og støtte i hverdagen. Vær stolte af det, Inner Wheel Danmark.
Vi sluttede dagen med en rundvisning i det smukke domicil.
For de fremmødte var det en fantastisk, oplysende og rørende dag.
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