Hej frivillig i second hand
butik och på mötesplats!
Varje timme ni lägger ned är guld värd. Hoppas att ni vet detta med all säkerhet.
Under maj månad i år uppmärksammar vi allt arbete vi i rörelsen gör för mammor
världen över med en kampanj. Detta eftersom mors dag också är sista helgen i maj. Vi vill
att ni som står i kassan och möter kunder och besökare till våra butiker och mötesplatser
känner er helt säkra på att de pengar vi samlar genom köp i butiker eller donationer går
till livräddande insatser och vill därför kort berätta om viktiga platser där vi på Röda Korset
varit verksamma länge så ni i er tur kan berätta det för de ni möter om ni får frågor.
Vi har sedan år tillbaka hälsokliniker i Somalia (Somaliland och Puntland) som har en
etablerad service för mödrar (blivande och efter födsel) samt barnhälsovård (mödra
och barnhälsovård). Fokuset är att ge kvalitetsvård inklusive vaccination till små och
nyfödda barn. Vi arbetar även med att motverka undernäring hos barn och att stötta
mammor innan, under och efter en födsel. I Syrien arbetar vi med att öka tillgängligheten
till vård inklusive psykosocialt stöd och vi har gjort så på plats under dessa 10 år som
kriget i Syrien har skakat hela befolkningen. Såklart riktas våra insatser till de allra mest
sårbara vilket tyvärr ofta är mammor med barn. På ett nationellt plan så är det många
(äldre) mammor som får besök av våra frivilliga och inom ramen av RKC träffar våra
professionella dagligen många barn och mammor som traumatiserats av sina upplevelser
av kriser och katastrofer och erbjuder dem vård och stärkande verksamhet. Detta ger
också en möjlighet för barn att hitta ett sammanhang och en gemenskap.
Vill ni läsa mer gå till www.rodakorset.se och har ni frågor hör mer än gärna
av er till Infoservice.

Varje krona och varje timme spelar roll. Tack för att ni finns
och glad mors dag till alla mammor där ute. Nu kampanjar vi!

Kampanjperiod: 28/4–30/5 2021

