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Biståndssändningar till Moldavien

Human Bridge har under många år levererat sjukvårdsmaterial och textilier till mottagare i Moldavien och 2016 var
inget undantag. Sammanlagt 195 ton material har under förra året levererats.
Under 2016 levererades sammanlagt 56,8 ton sjukvårdsutrustning och 112 ton kläder och andra textilier till Moldavien fördelat på 15 sändningar, där en sändning motsvarar
en trailer. Lastningarna har innehållit allt från rullstolar
och sjukhussängar, till sjukvårdspersonalkläder och
förbrukningsmaterial. Återkopplingen från mottagarna i

TEXTIL

Moldavien är positiv och materialet som har levererats är
mycket uppskattat.
”Vi är så glada och tacksamma över att ha fått ta emot
material från Human Bridge. Våra sjukhus är i stort behov
av material och vi hoppas på ett fortsatt samarbete”.
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Human Bridge har sedan tidigare ett
samarbete med Gekås Ullared kring
textilsortering. Sorteringsanläggningen
finns i Ullared. Nyligen tecknades ett
utökat samarbetsavtal där även Falkenbergs kommun finns med. Verksamheten startar kring årsskiftet 2017/18
och väntas sysselsätta upp till 40 personer med till exempel funktionsvariation, som är nyanlända, långtidsarbetslösa eller som arbetstränar.

-Jag började arbeta på Human Bridge i Holsbybrunn som volontär i April
2016. Det var en annan volontär som
tog med mig och jag fastnade. Jag
trivs så bra med att arbeta här och
det känns bra att kunna vara med
och hjälpa till. Det är dessutom roligt
att träffa alla härliga människor som
arbetar här.

I slutet av 2016 skickades en container med sjukvårdsutrustning, förbrukningsmaterial och annat material till
ett sjukhus i Kongo. Containern har nu
kommit fram till den lilla orten Kongolo och personalen på sjukhuset är
mycket tacksamma över materialet
som kommer kunna göra stor skillnad
för många människor.
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