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19 995 julklappar 2017

Klapparna i 2017 års Aktion Julklappen har nått fram. Paket har öppnats, leenden har spridits och hopp har tänts hos
barn i östra Europa.
Av de 19 995 st julklappar som samlades in nådde tre barnen på bilden: Antonia, Darius och Nicolas. Barnen bor med sin
familj, bestående av tre generationer (pojkarna är morbröder till Antonia), i ett hus som de får låna i några år. Huset har varken el, vatten eller toalett inomhus och familjen har inte råd att köpa ved för att få det varmt. Här – mitt i en hård och tuff
tillvaro sprider ett paket från någon i Sverige en sådan glädje och barnen får vara just barn för en liten stund och glömma
de bekymmer som annars omger dem.

TEXTIL – Vaggeryds Återvinningscentral
På Vaggeryds återvinningscentral är
det Marita och Kristina som håller koll
på allt som händer. De är driftstekniker och har jobbat på återvinningscentralen i tolv respektive tio år.
- Vi har haft ganska fria händer när
det gäller utvecklingen av Vaggeryds
Återvinningscentral, säger Kristina.
Vi försöker vara i framkant när det
gäller nyheter eller krav som kommer
från myndigheter. Att både jag och
Marita har ett stort intresse för vårt
arbete underlättar ju.
Human Bridge har haft textilinsamling på Vaggeryds återvinningscen-

tral sedan innan både Marita och
Kristinas anställning började.
- Vi har alltid varit nöjda med samarbetet, säger Kristina. Med tanke
på hur textilindustrin påverkar miljön
så är det jätteviktigt att både kunna
återanvända och återvinna textilier.
Tömningen av de två behållarna på
återvinningscentralen sköts av ett
lokalt socialt företag. Det innebär att
det ger arbetstillfällen och skapar
sysselsättning för människor och på
så sätt gör insamlingen av textilier
nytta i ytterligare en aspekt.
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