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Azur går i fjärde klass. Han bor med sina föräldrar och sin 
lillebror i en by i Bosnien-Hercegovina. Azur föddes med 
en CP-skada och benskörhet, vilket gjort att han inte kan  
stå upp av egen kraft. Genom Human Bridge samarbets-
partner Bread of Life har han nu fått ett gåstöd för att 

– 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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kunna ta sig fram själv. Azur grät av lycka när han för för-
sta gången i sitt liv fick uppleva känslan av att kunna stå 
upp på sina egna ben. Med en specialanpassad stol från 
Human Bridge kan han nu även sitta ordentligt vid datorn 
och göra sina läxor.

Tack vare samarbetet mellan Bread of Life och Human Bridge kan Azur äntligen få uppleva känslan av att kunna gå.
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