Januar 2016
Nyt fra BROEN Lolland
Knap 2 år efter foreningens dannelse føler vi os meget etablerede. Vi får henvendelser fra
mange sider og har indledt samarbejde på mange måder.
Vi har nu støttet godt 200 børn, og vi oplever så mange positive reaktioner og får så mange
tilkendegivelser, at det virkelig er indsatsen værd. Vi har særlige udfordringer sprogmæssigt
med familierne i Helhedsplanernerne i Rødbyhavn, Maribo og Nakskov, men takker for det
gode samarbejde med medarbejderne. Det er en udfordring for os alle incl. foreningerne, der
modtager børnene.
Også en samarbejdsaftale med diætistafdelingen på Nykøbing Sygehus og Lolland
kommune omkring børn, der har været på julemærkehjem, ser vi som en interessant
opgave.
Vi har modtaget 22.600 kr i donationer fra fonde, Lolland kommune indgår som en særdeles
vigtig brik i at få puslespillet til at gå op, og BROEN Danmark er altid positive, når vi
henvender os i forskellige forbindelse.
I al travlheden  i et år hvor bestyrelsen oven i købet er trimmet yderligere og flere
medlemmer har været på lavt blus  har vi ikke nået at arbejde på at få flere frivillige. Det
råder vi dog bod på nu, og det ser ud til, at den personlige henvendelse er der mest held
med. Vi håber derfor, at alle modtagere af disse linjer vil bruge et par minutter på at
overveje, hvem der kan kunne være emner. Det kan måske være en god ide’ at deltage i et
bestyrelsesmøde og derved få en fornemmelse af, hvad vi laver.
Vi indstillede et af “vores” børn til FrivilligCenter Lollands “Årets Ildsjæl”pris, og hun fik den!
Judith var helt overvældet, da hendes træner og holdkammerater var med til at fejre hende.
Hun blev også blandt de 10 sidste ud af over 300, da Sportsråd Lolland indstillede hende til
DIF og Nordeas pris til “ Årets holdkammerat”.
Vi er ved at få optaget en ny film til brug ved præsentation af BROEN Lolland. Projektskolen
i Maribo skal nok få et godt resultat ud af det.
Det er også vort håb, at rigtig mange piger/kvinder vil bakke op om og repræsentere BROEN
Lolland til årets Ladywalk d. 30. maj, selvom vi kun betaler for trykket i år.

Til sidst skal vi minde om, at vores konto er åben for betaling af enten nyt medlemskab på
100 kr eller donation af enhver størrelse efter dit valg  reg.nr. 6525 kontor. 4026357. Læs
om os på 
www.broenlolland.
dk. Vi kan også findes på facebook. Du er velkommen til at
videresende nyhedsbrevet..

