Protektor for BROEN Danmark,
Lisbeth Zornig Andersen
Stifter og leder af Huset Zornig, initiativtager til og formand for den sociale tænketank
SIF (Social Innovations Forum).
“Når vi ved, hvor vigtigt det er at gå til noget, så er det organisationer som BROEN, der er
afgørende for, at vi får sået dét frø, som gør, at børnene får en anden livsbane. Derfor kan det
være helt afgørende for et barns skæbne, at de stifter bekendtskab med BROEN”. (Lisbeth
Zornig Andersen, støttearrangement for BROEN Struer, Struer 2014)

Sagt om BROEN:
Bjarne Ibsen, professor og centerleder ved Center for forskning i Idræt,
Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet
“BROEN arbejder for at øge barnet og den unges muligheder for at dyrke idræt ved
at fjerne de synlige økonomiske og praktiske barrierer. På baggrund af den simple
foreningsmodel, der er valgt, synes resultaterne af projektet overraskende positive.”
(Bjarne Ibsen m.fl, 2012: Idrættens outsidere, s. 38).
H. K. H. Prinsesse Marie
“BROENs arbejde har meget stor betydning for de her børn. I fritiden får de et
fristed, et sted at være glade. Når de går til sport, kan de føle sig helt som andre børn.
Jeg håber, denne dag vil være med til at gøre hver dag bedre for mange af de udsatte
børn.” (H. K. H. Prinsesse Maries åbningstale ved BROEN Danmarks konference
“Børnefattigdom og social udstødelse”, Horsens 2010).
Henrik Dam Kristensen, medlem af Folketinget, Beskæftigelsesminister (S)
“Der er brug for at styrke samarbejdet mellem foreningslivet og de fagpersoner i den
kommunale forvaltning og de institutioner, der er tæt på de børn og unge, som har et
særligt behov for støtte til et aktivt fritidsliv. Et samarbejde hvor Broen Danmark
løfter flere og flere udsatte børn og unge ind i foreningslivets stærke fællesskaber”.
(Blogindlæg, Center for Socialt Ansvar, København 2014).
Charlotte Baere, Projektkoordinator/Sundhedskonsulent, Køge Kommune
“I min hverdag oplever jeg den livsglæde, det giver børn og deres familier at få hjælp
fra BROEN. Mange børn får ikke opfyldt deres drøm om at kunne dyrke en fritidsinteresse, fordi deres forældre ikke har plads i budgettet til et foreningsmedlemskab. Her bygger BROEN virkelig bro. Jeg har set de fantastiske
ansigtsudtryk, det giver, når ”lillePeter” møder ”frivilligPeter” fra BROEN i den lokale
sportsforretning. Inklusion i en aktivitet drevet af frivillige ildsjæle, som ”vil”
børnene, rykker virkelig noget hos den enkelte”.
Peter Albæk, tidl. formand for Børns Vilkår
“Jeg synes, at BROEN har en fantastisk vigtig rolle, fordi BROEN netop kan være den
løftestang, som kan være med til at give de her børn et andet fællesskab – et
fællesskab som kan være med til at give dem nogle oplevelser, give dem tro på
tilværelsen, tro på deres kammerater og dem de møder, som de spiller fodbold med,
er spejder med eller danser med”. (Peter Albæk, BROEN Danmarks temadag om
udsatte børn, Tønder 2011).

