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2 223 ton bättre förutsättningar

Månadsbrev 
Human Bridge
3/12 2016

Human Bridge vill genom sitt arbete för människa och 
miljö ge utsatta människor bättre förutsättningar. Det kan 
vara en kuvös som ger det nyfödda barnet en chans, en 
jacka som hjälper mamman genom vintern eller en säng 
som gör att farfar slipper ligga på det kalla sjukhusgolvet. 

– Genom att erbjuda våra hyresgäs-
ter insamling av textilier minskar vi 
uttaget av ändliga resurser. Vi ser att 
människor har en vilja att skänka klä-
der, det vill vi underlätta. 7 kilo textil 
per lägenhet motsvarar i nyproduktion 
hundratals badkar med vatten som nu 
kan sparas. Dessutom blir många klä-
der till nytta för andra människor, där 
gör vi tillsammans med våra hyresgäs-
ter en samhällsinsats i stort.

– Sedan augusti 2014 har jag arbe-
tat parallellt här och i Gnosjö, där 
det finns en likadan sortering. Jag är 
på de två olika anläggningarna var-
annan dag och tycker att arbetssät-
tet passar mig bra. Min känsla är att 
människor som arbeter som volontä-
rer över lag är mer nyfikna och moti-
verade eftersom de själva har valt att 
engagera sig.

– För oss är yttersta syftet att vårt 
samarbete med Human Bridge verk-
ligen gör skillnad för de mest utsatta. 
Att biståndet är en del i att förbätt-
ra möjligheterna till sjukvård för dom 
som är marginaliserade och fattiga. Vi 
sökte en samarbetspartner som inte 
var bekväm utan såg som sin uppgift 
att verkligen nå fram till de mest be-
hövande.      
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Under 2015 förmedlades 2 223 ton bättre förutsättningar 
fördelat på 212 sändningar (en sändning motsvarar en trai-
ler). Sådant som utrustning till sjukhus ger fler människor 
möjlighet till vård, kläder och skor ger en lättare vardag 
och hygienartiklar förebygger sjukdomar.

Människor i 22 länder runt om i världen har under 2015 fått stöd genom Human Bridge. 
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