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UKRAINA

Sedan kriget i Ukraina började har Human Bridge skickat tolv
bilar med sjukvårdsutrustning, sjukvårdsmaterial, handikapputrustning och hygienkit till landet. Bilarna har gått
till Kiev, Uzhhorod, Rivne, Korosten och ytterligare två bilar har
gått till Moldavien för stöd till flyktingar från Ukraina.
Våra samarbetspartners i Ukraina är organisationer som vi
har jobbat med i många år. Samtliga organisationer är inriktade på sociala insatser. De förmedlar sjukvårdsutrustning och
material till sjukhus och äldreboende. De hjälper också äldre
i hemmen och stöttar funktionshindrade, fattiga och utsatta i
samhället. Några organisationer bedriver en form av hemtjänst,
där man besöker äldre och förmedlar handikapphjälpmedel
och andra förnödenheter. Fram till nu har fokus varit att stötta
sjukhus och hjälpa människor på flykt.
Sändningen som förbereds denna vecka och som går till
Moldavien i början av nästa vecka innehåller även rullstolar,
blöjor/inkontinensskydd, madrasser, täcken/filtar, hygienartiklar
och kläder.

.

Här lossas en bil inne
i Kiev och samtidigt
lossades en bil i
Uzhhorod med
sjukvårdsutrustning,
förbrukningsmaterial
och handikapphjälpmedel.
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ENGAGEMANG
RÄDDAR LIV
Stadium och Human Bridge har sedan många år ett nära samarbete. För att stödja och hjälpa Ukraina startade Stadium en
insamling tillsammans med oss av kläder och skor. Vi lanserade
samtidigt en swishkampanj på instagram, facebook och vår egen
hemsida. Engagemanget har varit enormt och visat på människors
vilja att stödja och hjälpa oss att rädda liv.

.

Pengar behövs till mat!
Swisha gärna till
123 900 41 85 om Du
har möjlighet att bidra.
Vi vill tacka för det
enorma stöd som våra
vänner och följare visar
i denna svåra tid.
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FÖLJ OSS PÅ
SOCIALA MEDIER

Human Bridge på
Facebook, ovan, och
Instagram, nedan.

Vi finns på Facebook: facebook.com/humanbridge.se Sedan i
slutet av februari har vi också ett instagramkonto:
instagram.com/human_bridge. Där kommunicerar vi vad vi
gör för biståndsinsatser, berättar vilka vi är och vad vi gör, och
hur man kan stödja oss. Följ oss gärna både på Facebook och
Instagram och berätta för nära och kära att vi är där. Ett sätt att
skapa engagemang och kännedom om vårt fina arbete.

.
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MILJÖTÄNKANDE
VIKTIGT FÖR
HUMAN BRIDGE
Vårt miljötänkande är en viktig del av vår verksamhet. Vid två
tillfällen i mars har en grundläggande miljöutbildning genomförts med flertalet av våra medarbetare tillsammans med
Miljöstrategen AB i Jönköping. Detta är ett led i den fortsatta
utvecklingen av vårt miljöledningssystem som är under
framtagande.

.

VOLONTÄRER HJÄLPER
HUMAN BRIDGE

.

Lola, Ami och Jeanette är volontärer som nu ger av sin tid till
Human Bridge i vår sortering i Holsbybrunn. Här är de i full
färd med sortering av material som har samlats in i samarbete
med Stadium för Ukraina.
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CONTAINRAR TILL
ETIOPIEN OCH KONGO
Under mars månad har vi skickat tre containrar till Afrika.
En har gått till Woreta hospital i Debre Tabor district,
Amhara region. Den andra containern gick till Dire Dawa University hospital. Staden Dire Dawa ligger på gränsen till Oromia
region och Somali region i Etiopien och är landets näst största
stad. Den tredje containern gick till Kongo Brazzaville och var
riktad till flera sjukhus som drivs av Equmeniakyrkans systerkyrkor i landet. Vi har också levererat sjukvårdsutrustning till
Baligubadle hospital, i Puntland i Somalia precis på gränsen
till Etiopien.
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Etiopien
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Kongo Brazzaville
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Somalia
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STOCKHOLM VATTEN
OCH AVFALL BESÖKTE
HOLSBYBRUNN
Karin Sundin,
Stockholm Vatten
och Avfall.
Göran Nyström,
Regionchef för
Human Bridge
i Stockholm och
Robert Bergman,
Direktor,
Human Bridge.

Den 29 mars besökte Karin Sundin från Stockholm Vatten och
Avfall, Holsbybrunn för att se vårt biståndsarbete och vår
hantering och sortering av de textilier som samlas in på
deras återvinningscentraler i Bromma och Lövsta.
Human Bridge tar årligen emot cirka 500-600 ton textilier från
dessa anläggningar. Textilierna samlas in i storsäckar om 250300 kg textilmaterial, på respektive återvinningscentral, ÅVC,
och transporteras därefter i containers från Stockholm till vår
depå i Holsbybrunn för sortering.

.

NYA AVTAL
I REGION MITT
I början av april kommer Human Bridge att skriva ett avtal med
Tuna Byggen i Borlänge om samarbete med textilinsamling vid
deras fastigheter. Vi kommer också att få en avtalsförlängning
med NODAVA AB som är ansvariga för vatten och avfallshanteringen i Mora, Orsa och Älvdalen. Avtalet förlängs med tre år
med start den 22 april och gäller all textilinsamling på återvinningscentraler och återvinningsstationer.

.
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NY SORTERING I
BAGARMOSSEN
Vi kommer från och med april att starta en ny sortering i
Bagarmossen. Vi söker en arbetsledare dit. Tipsa gärna någon du
känner som har rätt kompetens att söka tjänsten.
https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/25821980

.

Vi har också fått klart ett avtal med Sörab i Vallentuna för att ta
hand om både textilier, möbler och annat inlämnat återbruk, Hem &
Hushåll, leksaker och elektronik. Materialet kommer att samlas in
på deras nya ÅVC i Vallentuna.

