
  

 

Februar 

2022 
UFF-Humana 

   NYHEDSBREV 

UFF-Humana har som sit formål at passe godt på vores 
naturlige miljø og bidrager derfor til udveksling af erfa-
ringer og viden, der fremmer bæredygtig udvikling. For-
eningen arbejder for dette formål på flere måder. 
Grundlaget for denne indsats er indsamling af tørt og 
rent tøj, sko og tekstiler til genbrug. 

UFF-Humanas tøjindsamling foregår først og fremmest 
med containere, som er opstillet på genbrugspladser, 
ved butikker og supermarkeder og sammen med andre 
containere til indsamling af f.eks. papir og glas. Vi fra-
sorterer åbenlyst affald i forbindelse med indsamlingen 
og pakker den anvendelige del i store sække til eksport. 
Mere end 90 procent af det, vi indsamler, bliver gen-
brugt eller genanvendt. Vi videresælger tøjet og betaler 
driftsudgifterne med indtægter fra tøjsalget. Overskud-
det går til udviklingsarbejde i Afrika. 

Tøjsalget i genbrugsbutikker i Europa skaber mange 
arbejdspladser og frembringer et overskud, der finansie-
rer en lang række udviklingsprojekter. På samme måde 
skaber tøjsalget i Afrika arbejdspladser dér. Genbrugstø-
jet er en efterspurgt vare, som de fleste mennesker har 
råd til, og handlen er en afgørende indtægtskilde for 
mange mennesker. Tøjet bidrager derfor til udvikling af 
den lokale økonomi. 

UFF-HUMANAS TØJ INDSAMLING  MISSION OG VISION  
 
Vision: UFF-Humanas vision er at støtte mennesker i 
udviklingslande med opfyldelse af grundlæggende livs-
behov: fødevaresikkerhed, uddannelse og sundhed. 
Støtte gives i form af penge, materialer eller viden efter 
hjælp til selvhjælp princippet. 

Mission: UFF-Humana ønsker udover at støtte menne-
sker i udviklingslande med hjælp til selvhjælpsprojekter, 
også at beskytte og forbedre det naturlige miljø, som er 
en livsbetingelse for os alle. 

Dette gøres først og fremmest gennem en mere bære-
dygtig praksis i tøjindsamlingen. UFF-Humana arbejder 
for at bidrage til en højere grad af miljøansvarlighed i 
alle led i tekstilsektoren, som er et område med en me-
get stor miljøbelastning. Foreningens arbejde med ind-
samling og genbrug af tøj støtter dette formål. 

UFF-Humana arbejder med udviklingsarbejde indenfor 
følgende af FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:  



  

 

2 

MERE OM UFF-HUMANAS TØJINDSAMLING 

UFF-Humana indsamler tøj, sko og tekstiler med ca. 650 
indsamlingscontainere, som er opstillet i Jylland, på 
Sjælland og på Lolland-Falster.  

Nogle steder betaler UFF-Humana for retten til at ind-
samle tøj. Det gælder især på visse genbrugspladser, 
som drives af kommuner og fælleskommunale affalds-
virksomheder. I 2021 betalte UFF-Humana en aftalt kilo-
pris for knapt halvdelen af det tøj, vi indsamlede. 

UFF-Humanas indsamlingspersonale er erfarne profes-
sionelle chauffører og lagerfolk, som får løn for deres 
arbejde. På denne måde sikrer vi kontinuitet og kvalitet i 
indsamlingsarbejdet. Vi samler ind alle ugens dage, og-
så i weekender og ferier, som ofte er travle tidspunkter 
på genbrugspladserne. Man kan altid ringe eller sende 
sms til os på  tlf. 23 65 67 30, som passes hver dag. Vi 
bestræber os på at løse alle opkald indenfor 1-2 dage. 

Hvor kommer affaldet fra? 

Danmark fik i 2021 en Klimaplan for en grøn affaldssek-
tor og cirkulær økonomi. Klimaplanens fokus er på re-
duktion af affald og på fornuftig affaldsbehandling, og 
den blev til på en baggrund, der er fundamentalt ander-
ledes end for 100 år siden. Den gang var de væsentlig-
ste produktions- og forbrugsenheder bondegårde, som 
ikke havde spild af mad eller tøj. Omvendt har vi i dag 
en egen kategori for madaffald - et stort problem, som 
der nu er fundet en række delvise løsninger på. Vi har 
nu også en egen affaldskategori for tekstiler - ikke så 
mærkeligt, for der er masser af det. Udfordringerne ved 
at behandle tekstilaffaldet på en miljømæssigt fornuftig 
måde er langtfra løst. Her har vi desuden det ejendom-
melige problem, at kategorien risikerer at indeholde 
tekstiler, der slet ikke er affald, men fortsat kan bruges. 
For at løse affaldsproblemet, bliver vi også nødt til at se 
på selve produktionen af tekstiler. Europa-kommis-
sionens Joint Research Centre har opgjort, at 51% af 
tekstilernes samlede indvirkning på klimaforandringer 
sker i produktionsfasen. Dvs. at for tekstiler sker den 
største miljøskade, inden produkterne overhovedet når 
frem til brugerne.  
Lad os tænke affaldsløsninger i dette perspektiv. 

RESUME AF INDHOLDET FRA 2 VIDENSKA-
BELIGE  MILJØARTIKLER  

Uddrag af Miljø- og genbrugsvejleder Kaj Pihls 2 sene-
ste artikler om miljø (aug. og sept. 2021) i avisen Arbej-
deren. 

Hvor travlt har vi med at nå klimamålene? 

I august 2021 var det sidste chance for at bidrage til 
EU's offentlige høring angående strategi for bæredygti-
ge tekstiler. Strategien skal hjælpe EU med overgangen 
til en klimaneutral, cirkulær økonomi, hvor produkter er 
designet til at være mere holdbare, genbrugelige, repa-
rationsbare, genanvendelige og energieffektive. Tekstil- 
og modeindustrien er blandt verdens mest forurenende 
industrier og udleder af meget store mængder CO2. Den 
er også flere steder kendetegnet ved dårlige arbejdsfor-
hold og meget lave lønninger. Desværre går EU’s hø-
ringsspørgsmål ikke ind på de interesseforskelle, som 
der kan være f.eks. mellem hvor travlt en modetøjspro-
ducent og en landmand har i et tørketruet område, hvis 
produktionen af nyt tøj skal reduceres med de 75-95 
procent, som Else Skjold, lektor og Ph.d. i design og 
bæredygtighed på Det Kongelige Akademi, mener er 
nødvendigt. 
Så hvor travlt har vi med at nå klimamålene? 

GØR EN FORSKEL. FÅ EN TØJ CONTAINER 
 
Vil du, din boligforening eller din virksomhed være vært 
for en af vores tøjcontainere? Vi sørger for alt det prakti-
ske. UFF-Humana leverer containeren på adressen og 
tager sig af vedligeholdelse af containeren. Vores chauf-
fører tømmer containeren ugentligt eller efter behov. 
Hvis du vil have en tøjcontainer stående, så skriv til os 
på info@uff.dk 
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VERDENS BYER VISER VEJEN  

Dette var overskriften for kampagnen VERDENS BED-
STE NYHEDER (VBN) i 2021, som var på gaden med 
gode nyheder i efteråret. Siden starten af VBN kampag-
nen i 2010 har frivillige fra hele landet delt aviser med 
gode nyheder ud sammen med UFF-Humana. 

I avisen kan man læse om byer, der arbejder på at blive 
bæredygtige og som er i gang med at udrydde slumom-
råder eller som har ændret byen fra et affaldshelvede til 
landets reneste by. Mere på: verdensbedstenyheder.dk 

SKOLEMØBLER OG HOSPITALSSENGE TIL 
DAPP I ZIMBABWE  

I juni 2021 pakkede UFF-Humana og Nødhjælpsdepotet 
i Næstved en skibscontainer med brugt udstyr, som er 
blevet fordelt til skoler og hospitaler i Mutasa- og Chi-
manimani-områderne, som blev ramt af cyklonen Idai i 
2019. I marts 2022 producerer DAPP små videoer om 
betydningen af udstyret for patienter, elever og lærere. 

 

 

WOMEN EMPOWERMENT PROJEKT,  
ZIMBABWE. Projekt der styrker pigers muligheder. 

Adolescent Girls and Young Women (AGYW) projekt har 
til formål at styrke 25 unge pigers fremtidsmuligheder 
gennem øget viden om seksuel og reproduktiv sundhed, 
hiv/aids og økonomiske færdigheder. Derudover lærer 
de unge piger at sy genbrugelige hygiejnebind og at tale 
mere åbent om kvinders sundhed.  

Projekten har modtaget brugte symaskiner fra Danmark, 
som er doneret gennem bevillinger fra Genbrug til Syd 
og Nødhjælpsdepotet i Næstved. De unge piger lærer at 
reparere deres tøj og producere nyt tøj, så de kan tjene 
lidt ved at sælge tøjet.  

HOPE YOUTH COMMUNICATION CENTER 

Etableringen og åbningen af HOPE Youth Communicati-
on Center (HYCC) blev udsat flere gange på grund af 
COVID-19 og strømafbrydelser i hele Zimbabwe. Nu 
glæder vi os over, at centeret har været i gang siden 
åbningen i sommer.  

HYCC leverer computertjenester til mennesker i og om-
kring Bindura. HYCC -tjenesterne omfatter (1) compu-
tertræning, (2) underholdning og uddannelse og (3) 
internetadgang, laminering, scanning og fotokopiering. 
Desuden informerer centret alle de besøgende om mu-
ligheden for at blive testet for HIV og de tilbyder gratis 
kondomer, til alle der kommer på centret. 

Hope Youth Communication Center er oprettet af HOPE i 
Bindura. UFF-Humana har bidraget til etableringen og 
planlægningen af centret. Alt udstyr som computere, 
printere, lamineringsmaskiner og andet udstyr er done-
ret af UFF-Humana og Computer Gruppen i Holbæk og 
sendt til Zimbabwe gennem en bevilling fra Genbrug til 
Syd.  

HYCC leverer ikke bare computertjenester, men har 
mange tilbud til de unge i og omkring Bindura. De unge 
har mulighed for at mødes om at spille pool, bordtennis, 
skak og dart. Samtidig giver frivillige fra Hope Bindura 
informationer til de unge om bekæmpelse af stofmis-
brug, unges seksuelle rettigheder, vigtigheden af ret-
tigheder for kvinder, hiv/aids og sikker sex, kønsbaseret 
vold, myter omkring Covid-19 samt vigtigheden af vacci-
nation mod Covid-19.  



  

 

Ulandshjælp fra Folk til Folk– 
Humana People to People 

Kildebrogårdsvej 11K, 4622 Havdrup,  

Kontakt: 23 34 42 98  

 

Facebook: UFF-Humana 

YouTube: UFF-Humana 

www.uff.dk 

elsehanne@uff.dk 

GAVER 

Vi modtager med stor tak penge, godt genbrugstøj, cyk-
ler, symaskiner m.v. Pengegaver indsættes på vores 
indsamlingskonto reg.nr. 8401, kontonr. 0001295221 i 
Merkur Andelskasse eller mobilepay nr. 234357—har du 
ting, så mail til elsehanne@uff.dk eller ring på telefon  
nr.  23 34 42 98.  

Husk at beløb på mindst 200 kr. - eller ting til en værdi 
af mindst 200 kr. - bidrager til, at foreningen kan forbli-
ve på ”SKATs liste” over godkendte foreninger iht.  
Ligningslovems § 8A, og din gave bliver skattefri.  

Husk at skrive dit navn på indbetalingen.   

I 2021 har vi modtaget gaver for i alt 120.000 kr. Pen-
gene fordeler sig således 75.000 kr til Ponesai Vanhu 
Børnehjem , 40.000 kr til HOPE i Zimbabwe og 5000 kr 
til projektet Total Kontrol med Tuberkulose. 
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AFHENTNING AF STØRRE MÆNGDER TØJ 

Har du større mængder tøj, sko eller tekstiler, afhenter 
vi det gerne. Du kan kontakte os på telefon 23 65 67 30 
for at høre mere om ordningen og aftale tidspunkt for 
afhentning. 

 

 

TAK FOR ALLE TØJDONATIONER 

I UFF-Humanas containere kan du døgnet rundt aflevere 
tøj, sko og tekstiler, som er helt, rent og tørt. I 2021 
indsamlede vi 2113 tons tøj. UFF-Humana er aktør på 
det internationale marked for genbrugstøj, herved opnår 
vi den højeste grad af miljømæssig bæredygtighed.  

PENGEDONATIONER I 2021  

I 2021 har UFF-Humana doneret i alt 1,2 mill. kr fra 
overskuddet i tøjindsamlingen. Pengene er blevet fordelt 
til projekter i Zimbabwe, Guinea-Bissau og Namibia.  

Fra UFF-Humanas pengeindsamling, er der indsamlet 
gaver for godt 120.000 kr. Pengene er blevet fordelt  til  
3 projekter i Zimbabwe. Først og fremmest til forbedring 
af forholdene  for børnene på Ponesai Vanhu Børnehjem 
samt til HOPE projektets aktiviteter i Bindura. 5000 kr  
blev doneret til projektet "Total Kontrol med Tuberkulo-
se" og er bl.a. blevet brugt til reparation af projektets 
motorcykler, samt til uddeling af grøntsagsfrø til sårbare 
mennesker i projektet.   


