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Till människor på flykt

I det nyresta flyktinglägret Hassan Sham Camp, 20 minuter utanför Mosul delas kläder, skor och filtar ut till
tusentals människor som förlorat allt.
I lägret finns och lever över 15 000 människor som
fråntagits sin vardag. Under 2016 har Human Bridge
kunnat leverera 77 ton material fördelat på sex stycken
sändningar till stöd för internflyktingar runt om i Irak.
Materialet som har levererats till lägren består främst av
kläder och skor, men också av en del sjukvårdsutrustning.

TEXTIL

I sändningarna har också en del babypaket funnits med,
vilka har lämnats till sjukhus där nyförlösta mammor får
ett paket till sitt nyfödda barn. Majoriteten av alla
babypaket som Human Bridge levererar tillverkas och
plockas ihop av privatpersoner runt om i Sverige som
själva valt att engagera sig i verksamheten.
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Projekt

För att kunna garantera att det material
som skickas från Human Bridge hamnar rätt finns det alltid mottagare på
plats som återrapporterar. I Irak är det
Karzan Aziz Rashid som har den rollen.
-Jag ordnar så att materialet tas om
hand och kommer till ett lager. Där lagras det sedan tills jag åker ner och själv
är på plats i Irak. Jag tycker det är viktigt
att ha kontroll och själv se till att materialet hanteras på rätt sätt och hamnar på
de platser som det är tänkt för.

All sjukvårdsutrustning som kommer
in till Human Bridge kontrolleras innan
den levereras vidare ut i världen. På den
tekniska avdelning arbetar Mats Uebel
och Jörgen Műnter i en stor ljus lokal där
reservdelar trängs med apparatur som
testas. I arbetet som tekniker ingår allt
från att funktionstesta utrustning och radera register till att dokumentera, märka
upp med batchnummer och förse maskinerna med intyg om att utrustningen
som medföljer är testad och godkänd.

Human Bridge har under många
år haft ett nära samarbete med
organisationen Bread of Life i Serbien.
Tillsammans har ett skolprojekt
startats där Human Bridge har bistått
med material i form av bland annat
möbler, kläder och hygienartiklar.
Skolan Roma Hus ligger i Belgrad och
finns till för romska barn där syftet är
att förbereda barnen inför skoltiden
och lära ut grundläggande saker om
exempelvis hygien och uppförande.
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