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Kære Medlemmer og Frivillige,

Som mange af jer har set på Facebook og på TV2 fik Røde Kors landsindsamling 
af tøj ”Smid Tøjet” en festlig afslutning med et stort show i Tivoli. Resultatet er 
imponerende, der blev indsamlet hele 1.570 tons tøj, som svarer til ca. 4,5 mio 
stk. tøj, der både anvendes som katastrofehjælp og som sælges i vore nu 237 
butikker, hjulpet af over 8.000 frivillige.

I Vores butik i Helsingør kom omkring 2 tons ind i butikken. Et flot resultat, og vi 
glæder os over den altid gode opbakning fra borgerne. 

I butikken har vi åbnet en afdeling for Ungt Tøj, som har sit eget særpræg. Vi er 
her blevet assisteret af unge fra den internationale linie i Espergærde Gymnasi-
um. Det giver både et løft i omsætningen og et frisk pust i planlægningen.

Men også andre aktiviteter er i udvikling:

Vi får meget snart endnu en førstehjælpsinstruktør, der lige nu går igennem 
uddannelsen hertil, og det vil gøre os parate til at afholde endnu flere kurser. 
Hertil kommer den spændende fordel, at et kursus måske også kan afholdes på 
arabisk. Dette kunne have stor betydning i indsatsen for at gennemføre en god 
integration til de af vore gæster, der endnu ikke har lært så mange danske gloser 
endnu.

Men det vil vi også tage initiativ til ved at påbegynde et samarbejde med Frivil-
lignet og sammen med frivillige undervisere fra Helsingør Modtagecenter opstarte 
en anderledes sprogundervisning.

Vi har også taget de første skridt til at oprette Familienetværksaktivitet, som på 
forskellig måde støtter op om sårbare familier.

Der er også initiativer igang for integration til unge, der på forskellige ture i det 
frie kommer hinanden mere ved, lærer os at kende og har nogle postive oplevel-
ser, der vil give støtte i et videre forløb. Vi har søgt om midler hertil og håber i 
disse dage spændte på resultatet.

Også vores nye hjemmeside er under udarbejdelse som på en langt bedre og le-
vende måde fortæller om vores arbejde, hvem vi er, hvem der kan kontaktes og 
meget mere.

Men alt dette og mere til hører I om senere med flere detaljer.
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I vores hjælp til katastrofer i udlandet, vort internationale hjælpearbejde, kunne 
vi notere, at det nu var et år siden, at et kæmpejordskælv ramte Nepal, dræbte 
9.000, sårede 21.000 og ødelagde eller beskadigede 900.000 hjem.

Men det går langsomt med genopbygningen, og regeringen kritiseres for at være 
for langsomme. Det internationale samfund donerede hele 27 mia. men der ikke 
genopbygget skoler etc., blandt andet fordi hjælpeorganisationerne har svært 
ved at komme igang, da bureaukratiet ikke vil give byggetilladelser.

Men vi og vores kolleger har alligevel kunne skaffe 130.000 familier midlertidigt 
husly, ofte ved hjælp af bambus og ståltage. Vi presser på for at kunne udøve en 
endnu større indsats, og bevarer vores forsigtige optimisme.

Men også Grækenland har stadig meget brug for hjælp, især ved grænsen til 
Makadonien, hvor forholdene nu er så kaotiske, at enkelte af vore kolleger har 
måtte opgive hjælpearbejdet. Vi bliver på stedet og forsøger på flere måder at 
udvide vores indsats.

Dette alt for nu, kommer tilbage med mere nyt i maj, som vi alle håber på bliver 
varmere end lige nu!

Mange bedste Røde Kors hilsener

Claus

_____
Claus Jon Jonsen
Bestyrelsesformand Røde Kors Helsingør


