
!
14

"
1

#

$

%

200 familjer erbjöds årets resa
Nu vill föreningen kunna hjälpa ännu fler

FÖRENING 2010 erbjöd föreningen Våra Älskade Barn för första gången
utsatta familjer i Vara en paus ifrån vardagen, och det har sedan dess varit
en årlig tradition. I år utökade man konceptet till att även omfatta Götene
och Skara. Nästa år hoppas man kunna hjälpa familjer i hela Skaraborg.

Publicerad 27 aug 2015

Efter årets succé litar Daniel och Joakim än mer på konceptet kring
Semesterresan, och inför kommande år drömmer de om att kunna hjälpa
många fler familjer i hela Skaraborg. Foto: Angelica Håkansson

Tack vare många goda kontakter med sponsorer och stöd från
Sparbanksstiftelsen har föreningen kunnat förbättra konceptet ytterligare i år
och på så vis kunnat växa.

- Vi har lyckats skapa ett upplägg där vi idag kan hjälpa många fler familjer än
vi tidigare gjort. Detta med medel som är relativt små i kontrast till den
enorma glädje de ger familjerna, säger Daniel Olsson – grundaren till Våra
Älskade Barn.

Mat- och bensincheckar
I år har man bland annat delat ut en
matcheck till varje familj som deltagit
på resan – en check som räckt till fyra
dagars mat för respektive familj. På
tidigare resor hade man delat ut
färdigpackade matpåsar, något som
tagit mycket tid och resurser.

På liknande sätt har de familjer som
har bil fått en check som täckt

bensinkostnaderna till och från campingen. På så vis har många av familjerna
kunnat ta sig till och från campingen på egen hand, vid önskat datum.
Tidigare år har alla åkt med buss som föreningen bekostat, på ett bestämt
datum. För familjer utan tillgång till bil har dock bussarna funnits till hands
även i år.

Campingsemester

- Konceptet är enkelt och familjerna har nu mer frihet att utforma sin egen
resa. Det har fungerat jättesmidigt! Säger Joakim, som arbetar inom
föreningen.

Förutom matcheckarna samt förmågan att välja mellan bensincheckar och
bussresa, har familjerna – precis som tidigare år – fått gratis boende på
campingen under fyra dagar. I år har det varit i nybyggda stugor på Olofsbo
camping i Falkenberg.

Kan bli ännu större
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Tack vare det nya konceptet kunde föreningen i år hjälpa familjer i både Vara,
Skara och Götene. Sammanlagt har man kunnat erbjuda hela 200 familjer ett
färdigt semesterpaket.

- Nästa år är målet att kunna hjälpa alla kommuner i hela Skaraborg. Vi fick
nyligen höra att Skaraborg är ett av de områden i Sverige där det är mest
barnfattigdom, så behovet finns verkligen, säger Joakim.

Föreningen tror att det nya konceptet är så pass bra man kan växa ännu mer
än så.

- Drömmen är att en dag bli nationella. Enligt Barnombudsmannen lever idag
19 % av alla barn i ekonomiskt utsatta familjer, och vi vill hjälpa så många vi
kan, säger Daniel

Stor positiv feedback
Joakim berättar att han känner sig enormt tacksam när han läser de många
mejl som trillat in i inkorgen sedan årets resa gick av stapeln.

- En förälder skrev till oss att vi hade räddat hela sommaren för dennes familj,
och det är bara ett av flera mejl vi fått. Det känns helt fantastiskt att se att
resan betyder så mycket för människor och att de är så nöjda. Det känns även
som ett kvitto på att konceptet fungerar.

Angelica Håkansson
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