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2 228 ton till 22 olika länder under 2016
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Människor i 22 länder har under året 2016 fått stöd och 
hjälp genom Human Bridge Stiftelse. Sammanlagt kunde 
208 biståndssändningar med sjukvårdsmaterial, kläder 
och skor, samt övrigt material levereras till bland annat 
katastrofområden i Irak, second hand-projekt i Lettland 
och sjukhus i Etiopien. 2 228 ton material har kunnat 

Varje år levererar Human Bridge sjuk-
vårdsutrustning och sjukvårdsmateri-
al till länder runt om i världen. Under 
2016 kunde Human Bridge tillsam-
mans leverera ut 629 ton sjukvårds-
utrustning till 22 olika länder. En si� ra 
som slog 2015 års utlevererade mate-
rial med över 100 ton. I det levererade 
materialet kunde över 2000 sängar, 
3500 rullstolar och 77 ton förbruk-
ningsmaterial förmedlas. Till sjukhu-
sen kunde också över 45 ton sjuk-
vårdstextilier levereras.
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levereras fördelat enligt följande: Afrika mottog 14% av 
materialet, Balkan 9%, Baltikum 23%, Mellanöstern 4% 
och till Östeuropa levererades 50%. Tillsammans med er 
har vi kunnat skapa bättre förutsättningar för människor i 
behov av stöd.

Tillsammans med er har Human Bridge under året 2016 kunnat skapa bättre förutsättningar för människor i 22 
olika länder runt om i världen.
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TEXTIL MEDARBETARE HUMAN BRIDGE SJUKVÅRD

-Mitt huvudsakliga arbete på Human 
Bridge består i att packa och kontroll-
era förbrukningsmaterial som vi får in 
till vår depå i Holsbybrunn. Jag packar 
också instrument i olika kit i form av till 
exempel ett förlossningskit eller en dok-
torsväska som vi sedan kan skicka med 
i våra sändningar. Det är ett arbete som 
är väldigt omväxlande och ingen dag är 
den andra lik. Såklart kan det ibland vara 
ett ganska tungt arbete, men vi som 
arbetar här har en bra teamkänsla och 
hjälps alltid åt.

Svensk Insamlingskontroll arbetar med 
att granska ideella föreningar, stiftelser 
och organisationer. Ett av de krav som 
ställs på en organisation för att få inneha 
ett 90-konto är att max 25 procent av 
insamlade medel får avsättas för admi-
nistrativa omkostnader i verksamheten. 
Detta innebär att de medel som samlas 
in faktiskt går till det de var tänkta för. I 
år fi rar Human Bridge 3 år tillsammans 
med Svensk Insamlingskontroll och är 
glada över att kunna bidra till trygghet 
för givaren. 

SJUKVÅRDSMATERIAL

ÅR TON

2016 629
2015 521
2014 593

KLÄDER OCH SKOR

ÅR TON

2016 1 117
2015 1 249
2014 1 168

ÖVRIGT MATERIAL

ÅR TON

2016 482
2015 453
2014 420

BISTÅNDSSÄNDNINGAR

ÅR ANTAL

2016 208
2015 212
2014 194


