
Bleprojekt i Afrika 

HAR DU LYST TIL AT STØTTE ET PROJEKT I TANZANIA? 

Min datter, Lykke Holm, er i Arusha i Tanzania og arbejder som frivillig på et kvindekrisecenter 

(www.thefarajacentre.org). Lykke arbejder både med at undervise de unge mødre (13-19 år), og 

hun er også med til at passe deres børn, i en slags børnehave, når mødrene får undervisning. 

De små børn på kvindekrisecentret har ingen bleer.  

Børnene har en klud viklet om numsen og er pakket ind i lidt 

plastik. Det er en meget utæt løsning, der resulterer i, at de 

konstant er våde. I ”børnehaven” lugter der stramt af urin, og 

både tøj, madrasser og legesager er fugtige og våde af tis. 

Disse små børn har, som alle andre små børn, brug for meget 

omsorg og mange kram. Men små børn der er våde og lugter 

af tis kan være svære ”at holde af og om”.. 

Lykke har meget lyst til at give disse børn en ”tør” dagligdag 

og vil derfor rigtig gerne kunne købe 75-100 vaskbare bleer, 

som kan anvendes hver dag når børnene er i børnehaven. 

Bleer som vist på billedet, kan vaskes igen og igen og 

anvendes i årevis. De har en blød inderside af flere lag 

sugende mikrofleecefleece, og yderst, en vandafvisende 

membran. Bleerne koster 50kr/stk 

Har du lyst til at hjælpe?  

Så kan du donere en ble eller flere, ved at indsætte  

et beløb på Lykkes konto. Alle pengene vil gå ubeskåret  

til indkøb af genbrugelige bleer. 

Du må meget gerne sende din mailadresse til undertegnede,  

så du kan få et brev når indsamlingen er slut. På den måde  

kan Lykke takke dig, og vise billeder af glade, små ”tørre” børn. 

Indsamlingen løber frem til 1. april. 

Lykke Holm: Reg.: 9885 / Konto: 0000127188 / mærk indbetalingen: ”Bleprojekt” 

Hvis svar ønskes, send venligst din mail til: tinabirkemose@live.dk 

 

Tusind tak for din opmærksomhed. 

Marts 2013 

Hilsen Lykke Holm og Tina Birkemose 

http://www.thefarajacentre.org/
mailto:tinabirkemose@live.dk

