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UFF HUMANA SECOND HAND I HJERTET AF
KØBENHAVN
Den 8. april åbnede vi UFF-Humanas første second
hand butik, efter at vi i en lang årrække ikke har drevet
butik. Butikken ligger på Vesterbrogade 50, Kbh. V. Der
er åbent mandag - lørdag fra 10.00 til 18.00.

Det går godt med butikken, som vi nu har drevet i 2
måneder. Vi har mange tilfredse kunder, der er glade
for endelig at have fået deres ”egen” UFF-Humana butik
i Kbh. Det er trendy at købe Second Hand og Vintage.
I butikken findes der unikt tøj til både kvinder og mænd.
Så hvis du er miljøbevidst og trendy, så gå på opdagelse
i vores spændende butik, og skil dig ud med din tøjstil!

UFF Humana Second Hand bliver drevet af frivillige i
samarbejde med butiksleder Anne Marie Madsen, som
har erfaring med drift af second hand butikker.
Butikken sælger vintage, trendy tøj, sko og accessoires.

Bliv frivillig i UFF Humana Second Hand

Butiksleder Anne Marie Madsen med frivillig Vibeke Larsen

Butikken drives af engagerede frivillige, der ønsker at
gøre en forskel. Har du tid og lyst til at hjælpe os en dag
eller nogle timer om ugen, så skriv til Anne Marie på
amm@uff.dk eller ring til 29605180.

LOOP - WASTE RESOURCES

Det var som altid meget opmuntrende at besøge de projekter, som vi støtter, og møde projektlederne og menneskene i projekterne. Det bringer os endnu nærmere
hinanden som samarbejdspartnere.

UFF-Humana deltog i
april på messen: LOOP
Waste to Resources,
som sætter fokus på
cirkulær økonomi genbrug og genanvendelse af materialer,
ressourcer og affald.
Særligt spændende for
UFF-Humana var et
projekt om genanvendelse af tekstiler. København
Kommunes
”ReYarn” projekt blev
fremlagt og diskuteret.
Målet med projektet
var at teste en transparent og cirkulær model samt at teste muligheden for at anvende tekstiler, som mekanisk sorteres og genanvendes til produktion
af nye tekstiler.

Den 18. april deltog vi i fejringen af Zimbabwes uafhængighedsdag. Folk fra omkringliggende landsbyer samledes på Frontline Institute for at lave mad til alle de
fremmødte, spille fodbold og tilbringe en hyggelig dag
sammen med taler, sange og dans.

ReYarn projektet repræsenterede hele den cirkulære
værdikæde: indsamling af tøj (UFF Humana), sortering,
genbrug (reparation og videresalg) og genanvendelse af
garn og tekstiler til produktion af nye tekstiler.

Fodboldhold fra HOPE projektet , som har fået sporttøj fra Danmark

DAKOFA WEBINAR 17. MAJ 2022

HOPE YOUTH COMMUNICATION CENTER
(HYCC) I ZIMBABWE

UFF-Humana deltog på DAKOFAs webinar: Kan et udvidet producentansvar drive omstillingen til en cirkulær
tekstiløkonomi?

På HOPE centeret mødte vi Ross Phiri, som var i Danmark i 2019, for bl.a. at holde foredrag om de frivilliges
arbejde i HOPE, Bindura Zimbabwe.

Webinaret tog udgangspunkt i EU’s tekstilstrategi for
bæredygtige og cirkulære tekstiler, hvor det er visionen,
at de tekstilprodukter, der i 2030 sættes på det europæiske marked bl.a. er langtidsholdbare og genanvendelige og, at forbrugerne anvender produkterne længere. Endvidere skal producenterne tage ansvar for deres
produkter gennem hele værdikæden, også når produkterne er blevet til affald. Fokus på det cirkulære økosystem for tekstiler indebærer stort fokus på genbrug og
genanvendelse.

UFF-HUMANA OG COMPUTERGRUPPEN
BESØGER PROJEKTER I ZIMBABWE
Sammen med Torben Bergstrøm fra Computergruppen
besøgte UFF-Humanas leder, Else Hanne Henriksen og
kørselsleder Algis Mazeika forskellige DAPP projekter i
Zimbabwe med særligt fokus på de projekter, der har
modtaget brugt udstyr fra Danmark siden 2017.
Ross Phiri sammen med ung frivillig, som også fortæller hvordan de driver
centeret, hvilken service de giver og hvilke udfordringer de har

Ross fortalte om den service, som de tilbyder, og de
udfordringer, som de har med at drive centeret. Der er
brug for et sådant center, og når der ikke er problemer
med adgang til strøm eller internet, er stedet meget
besøgt, da det også fungerer som en internetcafé. Desværre er HOPE centeret udfordret med, at der tit mangler strøm i centeret, og at adgangen til internettet er
meget ustabil. Denne udfordring fremlagde vi for ledelsen af DAPP i Zimbabwe, og vi har aftalt, at vi i UFFHumana i samarbejde med DAPP og HOPE centeret, vil
løse disse udfordringer, så HYCC kan få en stabil drift og
glade besøgende.
UFF-Humana og Computergruppen på Frontline Institute, Zimbabwe
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PARTNERSKABSREJSE TIL GUINEA-BISSAU

PRODUKTION AF GENBRUGELIGE HYGIEJNEBIND I ZIMBABWE OG GUINEA-BISSAU

I marts måned besøgte 3 af foreningens medlemmer
Guinea-Bissau for at styrke vores partnerskab med de
mennesker, som vi støtter med udstyr fra Danmark. I
løbet af besøget gennemgik vi udstyret fra Danmark og
hjalp til med at finde løsninger på at reparere de skolemøbler, som var gået i stykker.

I UFF-Humana har vi sat gang i produktion af genbrugelige hygiejnebind i Zimbabwe og Guinea-Bissau.

Vi tilbragte 7 dage med at se projekter og dele hinandens erfaringer. Noget af det, som gjorde størst indtryk
på os, var Farmers’ Clubs i landsbyerne Kinana og Kiset. Her så vi, hvor stor en indsats landsbybeboerne
yder, og hvilke vigtige resultater de får ud af det. I
landsbyerne har de startet køkkenhaver, og på den måde får de nu sundere mad, forøger deres indtægter
samt bliver mindre sårbare og afhængige af høsten af
cashewnødder – som er Guinea-Bissaus vigtigste ekportvare.

Piger fra Ponesai Vanhu Børnehjem lærer at se genbrugsbind

Mange piger og kvinder i disse lande, har ikke mulighed
for at købe ordentlige produkter til deres menstruation,
derfor bruger de gamle klude, som kan medføre alvorlige sundhedsproblemer. I øvrigt sker det tit, at pigerne
går glip af undervisningen, da de ikke kan beskytte sig i
skolen og derfor bliver hjemme, når de har menstruation. Da begge lande har brug for at finde løsninger for
piger og kvinders sundhed, var vores samarbejdspartnere med på ideen om at starte en produktion af bind
op. UFF-Humana har sendt symaskiner, skabeloner,
materialer og en demonstrationsvideo til de to lande. I
Guinea-Bissau, holdt miljø - og kommunikationsmedarbejder Greta Simona workshops for pigerne på
lærerseminariet og på fagskolen i at producere genbrugelige hygiejnebind. På begge skoler var pigerne meget
begejstrede for disse workshops.

Farmers Club i Kinana, Guinea-Bissau

Vi var meget glade for at se, hvordan cykler og skolemøbler fra Danmark bliver brugt til at forbedre den lokale transport. På alle de projekter, som vi besøgte, så
vi kun nogle få stole og borde, som var gået i stykker.
Ved hjælp af en reparationsaktion fik vi hurtigt møblerne repareret. I fremtiden vil medarbejdere fra ADPP
fortsætte med at reparere og vedligeholde udstyret. Det
var fantastisk at være i Guinea-Bissau, på alle projekterne blev vi mødt af mennesker, som med åbne arme,
stolt viste deres projekt frem.

Greta holder workshop for pigerne fra lærerseminariet i Cacheu

Genbrugsbind giver flere fordele: bedre menstruationshygiejne, væsentligt mindre affald sammenlignet med
éngangsprodukter samt adgang til en billig og vedvarende løsning på menstruationsbind.

Anton Veldt og Michael Maining fra UFF-Humana, sammen med studerende
fra lærerseminariet i Casheu, reparerer skolemøbler
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HJÆLP BRANDON OG HANS FAMILIE, SOM
HAR MISTET DERES HJEM
Brandon er en dreng på 11 år, som sammen med sine 3
søskende bor hos sin bedstemor i et lille-bitte hus i
landsbyen Nyava i Zimbabwe. Igennem en årrække, har
vi gennem HOPE projektet i Zimbabwe, støttet Brandon,
ved at betale skolepenge samt udgifter til skoleuniform
og bøger for ham. For nylig mistede Brandons familie
dele af deres hjem i en brand, som gjorde stor skade på
huset og familiens grundlæggende livsbetingelser.

MILJØ OG GENBRUG
Produktion af tøj er en af de industrier, som belaster
miljøet mest. Ifølge statistikker står tekstilindustrien for
20% af den globale vandforurening, og 10% af CO2udledningen. Derudover kræver tekstilproduktion meget
vand, så den belaster miljøet yderligere.

Det vurderes, at hver person i Norden køber 15 kilo
tekstiler om året. Ifølge Nordisk Ministerråd bliver 5480% af det tøj, der smides væk i de nordiske lande,
brændt og ikke genbrugt eller genanvendt. Derudover
indsamles der kun 20-46% af alle tekstiler. På verdensplan bliver 75% af alle tekstiler kasseret, og kun 25%
genbrugt eller genanvendt.
Der er store ambitioner om, at Danmark skal være verdens førende i cirkulær økonomi. Mindre affald og mere
og bedre genanvendelse. Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi sætter derfor stor fokus
på øget genbrug og genanvendelse, så der i Danmark
udbredes cirkulære forretningsmodeller.
UFF-Humana ønsker at bidrage til dette ved at øge antallet af tøjcontainere i Danmark, så folk nemmere kan
komme til at bidrage til øget genbrug.

Din støtte vil hjælpe Brandons familie med igen at få tag
over hovedet, en madras at sove på, køkkenudstyr, tøj
og andre ting, der er nødvendige for en beskeden eksistens. Du kan evt. give en donation på 200 kr med MobilePay til nr. 234357 eller en betaling til vores indsamlingskonto reg. nr. 8401, kontonr. 0001295221. Skriv

GAVER
Vi modtager med stor tak penge, godt genbrugstøj, cykler, 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 blive
på ”SKATs liste” over godkendte foreninger iht.
Lignings-lovens § 8A, og din gave bliver skattefri.
Brandons hjem har store skader efter branden

Husk at skrive dit navn på indbetalingen.

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

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

