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Babypaket räddar liv

På Mama Jeannes center för utsatta kvinnor och barn i Goma, Kongo, får kvinnorna själva vara med och lära
sig sy och sticka babykläder. En vilktig del i arbetet med att komma in i samhället och känna sig behövd.
Under många år har Human Bridge, i sina sjukvårdssändningar,
skickat med startpaket, som frivilliga runt om i landet
stickat eller sytt, till nyfödda. Paket innehållande filt, kläder,
tygblöjor, tvättlapp och tvål delas ut på förlossningskliniker
eller av organisationer, till nyförlösta mammor och deras
barn runt om i världen. I ett land som Kongo föder många

kvinnor sina barn i hemmet, med risk för att mamman eller
barnet inte överlever. Om kvinnan istället tar sig till en klinik
före förlossningen kan hon få den hjälp som behövs. Med
sig hem får hon ett startpaket till sitt barn. Den vetskapen
gör att allt fler kvinnor söker sig till klinikerna och kan
genomföra en säkrare förlossning.
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Stadium har fått uppleva en fantastisk passion och laganda tillsammans med hjältarna
på Human Bridge. Tillsammans med våra
kunder och anställda har vi gjort skillnad för
många människor. Vi har nått Rumänien,
Ukraina, Serbien, Grekland, Irak och Syrien
med olika förnödenheter. Det som berört
oss mest är hur mycket en fotboll kan göra
skillnad för ett barn som fått uppleva något
som ett barn aldrig ska behöva uppleva. Vi
har sett att lek lindrar även när man har det
som tuffast. Stort tack Human Bridge, tack
vare er gör vi skillnad!

– Jag arbetar på Human Bridge
två dagar i veckan genom dagliga
verksamheten Magasinet i Vetlanda. På just Human Bridge har jag
varit i drygt ett år nu och här är min
uppgift att sortera textilier. Det kan
vara allt från klänningar och strumpor till träningskläder som kommit
från olika föreningar. Jag trivs jättebra med att arbeta med detta då
jag tycker det känns upplyftande
att känna att man är med och gör
skillnad.

– Vi på Human Bridge arbetar alltid för att det material vi levererar ut ska komma till användning.
Därför är det väldigt viktigt att ha
en dialog med mottagaren och att
därefter skicka rätt material till rätt
plats. Den utrustning vi skickar ut
ska också vara kvalitetssäkrad och
hålla en hög kvalitet. Det är viktigt
att utrustningen håller i många år
när den väl kommit på plats i det
land den levererats till.
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