hand i hand
Folkhälsoinstitutet (FHI) uppskattar att det finns cirka 400 000
barn i Sverige som växer upp med missbrukande föräldrar. Det
motsvarar 2-3 barn i varje skolklass! Projektet Hand i hand syftar
till att synliggöra dessa barn och ungdomars situation och skapa
debatt om missbrukets konsekvenser för barnen och vårt samhälle.

Tack för din hjälp!
Finansieringen för de två första sommarlägren 2012 är klar. Vi tackar för din hjälp och ert generösa
bidrag som har gjort detta möjligt.
Första lägren genomförs i sommar under två veckor i vackra Aspan strax utanför Ronneby.
Nu jobbar vi vidare för att se till att trygga ekonomin för lägerverksamheten långsiktigt.Vi har mycket
idéer om olika påbyggnadsprojekt bl a en väggalmanacka med bilder av den fantastiske fotografen Robin Fritzson, som även hjälpt oss med foto till cd:n UNDER SAMMA HIMMEL och bildspelet HON
HAR KAOS. http://www.youtube.com/watch?v=2oJuPjvWPKI
Ungefär hälften av de cd-skivor vi producerat har hamnat i goda händer.Ytterligare cirka 2000 skivor
söker nya hem.
Insamlingskonsert i Växjö Domkyrka 15 april
Söndagen den 15 april genomförde vi en mycket välbesökt insamlingskonsert som blev en fantastisk
upplevelse. Drygt 200 personer kom och bidrog med hela 15.000 kronor till projektet. Ett stort tack till
Svenska kyrkan, Lions Club Växjö Dacke, Sensus och ”Väderlek” med gästmusiker Mattias Welin, som
gjorde konserten möjlig.
Cd-skivorna ska användas för att sprida budskapet
Bidragsgivare: Vi vill gärna veta hur ni har valt att använda de cd-skivor som ni fått som tack för ert
bidrag. Ett av våra viktiga syften är att synliggöra dessa barn och ungdomars situation och skapa debatt
om missbrukets konsekvenser för barnen och vårt samhälle.
Vi skulle uppskatta om ni ger oss återkoppling på hur ni valt att använda cd:n.
Ambassadörer: Vi vill att ni använder era respektive nätverk för att sprida kunskap, hålla diskussionen
aktuell och debatten levande i dessa frågor.
Skicka ett mail eller ring och berätta hur cd:n tjänar sitt syfte.
Har du frågor eller är nyfiken och vill veta mer?
Cenneth: 0708-870730, cenneth@kreativakrafter.com
Jocke: 0705-142424, jocketrumpet@bredband.net

Landshövding Kristina Alsér, Riksdagsman Tomas Eneroth, Kommunalråd Bo Frank, Kommunchef Ove Dahl,
Fotbollslegenden Ralf Edström, EU-parlamentariker Eva-Britt Svensson, Kommunalpolitiker Carin Högstedt
stödjer Hand i hand som ”goodwill-ambassadörer”.

