
BROEN	  ESBJERG	  	  

Beretning	  2017	  
	  

Broen	   Esbjerg	   har	   nu	   eksisteret	   i	   knap	   fem	   år	   og	   har	   endelig	   fundet	   sit	   fodfæste	   i	   foreningens	  
arbejde	  for	  at	  hjælpe	  børn	  og	  unge	  fra	  ressourcesvage	  familier	  til	  en	  aktiv	  fritid.	  	  

I	  2017	  har	  der	  været	  en	  stor	  udskiftning	  i	  den	  frivillige	  gruppe.	  Der	  er	  gode	  kræfter	  der	  har	  valgt	  
andre	  veje,	  men	  heldigvis	  også	  kommet	  flere	  hænder	  til	  at	  løfte	  opgaverne	  i	  foreningen.	  I	  2017	  har	  
Broen	  Esbjerg	  været	  på	  sit	  højeste	  og	  har	  hjulpet	  133	  børn	  mod	  83	  børn	  i	  2016,	  hvilket	  også	  har	  
betydet	  mere	   travlhed	   og	   foreningen	   har	   været	   udfordret	   på	   kræfter	   i	   perioder	   i	   løbet	   af	   året.	  	  
Flere	  af	  børnene	  er	  blevet	  hjulpet	  tidligere	  af	  BROEN	  Esbjerg	  og	  er	  blevet	  hjulpet	  af	  flere	  omgange.	  
Antallet	  af	  ansøgninger	  er	  vokset	  i	  de	  5	  år	  som	  foreningen	  har	  eksisteret	  og	  foreningen	  virker	  til	  at	  
være	  mere	  nødvendig	  end	  nogensinde	  før.	  Derfor	  har	  Broen	  Esbjerg	  også	  sat	  sig	  selv	  på	  dagsorden	  
i	  forhold	  til	  kommunalvalget	  som	  har	  medført	  et	  møde	  med	  Henrik	  Vallø,	  Formand	  for	  Borger	  og	  
Arbejdsmarked	  udvalget,	   hvor	   vi	   har	   belyst	   vores	   arbejde	  og	   den	   forskel	   som	  vi	   gør	   for	   Esbjerg	  
Kommunes	  udsatte	  børn	  og	  unge	  –	  en	  gruppe	  som	  kommunen	  ikke	  selv	  har	  tilbud	  til.	  Vi	  håber	  at	  
Henrik	  Vallø	  holder	  sit	  løfte	  og	  vil	  arbejde	  mod	  at	  Broen	  Esbjerg	  også	  kan	  få	  en	  økonomisk	  hjælp	  
fra	  Esbjerg	  Kommune,	  da	  der	  ikke	  er	  mulighed	  for	  at	  søge	  §18	  midler.	  	  	  

Ressourcerne	  ikke	  været	  til	  stede	  i	  forhold	  til	  at	  fundraising	  og	  søgning	  af	  sponsorater.	  Heldigvis	  er	  
BROEN	   Esbjerg	   ved	   at	   være	   mere	   synlig,	   som	   har	   betydet	   at	   der	   i	   november	   og	   december	   er	  
kommet	  3	   store	  donationer	   til	  Broen	  Esbjerg;	  Esbjerg	  Havn	   -‐	  10.000	  kr,	  Poul	  Erik	  Bech	   fonden	   -‐
50.000	  kr	  og	  Tage	  Søndergaard	  fonden	  –	  50.000	  kr.	  Derudover	  har	  Broen	  Esbjerg	  også	  modtaget	  
midler	  fra	  Socialstyrelsens	  PUF	  midler	  på	  80.000	  kr.	  Det	  er	  fantastisk	  at	  fonde	  har	  fået	  øjnene	  op	  
for	  Broen	  Esbjergs	  arbejde	  –	  det	  er	  en	  kæmpe	  hjælp	  i	  vores	  mission	  om	  at	  hjælpe	  udsatte	  børn	  og	  
unge	  til	  at	  få	  en	  aktiv	  fritid	  i	  Esbjerg	  Kommune.	  	  

I	  2017	  er	  der	  sket	  rigtig	  mange	  ting	  i	  BROEN	  Esbjerg.	  Der	  er	  kommet	  styr	  på	  praktiske	  udfordringer	  
og	  tingene	  har	  fungeret	  langt	  bedre	  end	  tidligere.	  Det	  er	  derfor	  med	  stor	  glæde	  at	  vi	  kan	  hjælpe	  
flere	  og	  flere	  børn	  og	  unge	  til	  en	  aktiv	  fritid.	  	  

	  

Lene	  Holm	  Poulsen	  	  
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