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Produktionsfase  80% 

DONER TØJ, SKO OG TEKSTILER, OG BIDRAG 
TIL CO2-REDUKTION 

For hvert kilo tøj, der lægges i en UFF-Humana container, 
spares miljøet for 6,1 kg CO2. En fuld container med 200 
kg tøj sparer dermed miljøet for 1.220 kg CO2, hvilket er 
den mængde CO2, der udledes ved at køre 7.625 km i en 
dieselbil (UFF Humana & JATO Dynamics).  

 

 

MEPEX RAPPORT 2021  

Mepex Global Transparency report fra 2021 viser, at 
mere end 90 procent af det, vi indsamler, bliver gen-
brugt eller genanvendt. I 2021 indsamlede og solgte 
UFF-Humana 2.113 tons tøj, heraf var 76% til gen-
brug, 15 % til genanvendelse og 9% til affald.  

DOKUMENTATION OG GENNEMSIGTIGHED  

Konsulentfirmaet Mepex Consult AS kontrollerer, hvor-
dan tøjet, som UFF-Humana indsamler, fordeler sig på 
henholdsvis genbrug, genanvendelse og affald, samt 
hvor det bliver sendt hen. På denne baggrund laver 
Mepex hvert år en Textile Transparency Report for 
tøjet fra UFF-Humana. Rapporten danner grundlag, 
sammen med UFF-Humanas egen statistik over ind-
samlede mængder plads for plads og dag for dag, for 
regelmæssig rapportering til kommuner, genbrugs- og 
affaldsselskaber, boligforeninger og andre samarbejds-
partnere. 

   

Affald 9% 

Genanvendelse 15% 

Genbrug 76% 

Slutfase  3% 

Brugsfase  14% 

Distribution og 
detailhandel   3% 
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VEDLIGEHOLDELSESHÆFTE FRA  
GUINEA-BISSAU   

I marts 2022 arbejdede repræsentanter fra UFF-
Humana og ADPP i Guinea-Bissau sammen for at finde 
løsninger til vedligeholdelse og reparation af brugt kvali-
tetsudstyr, der tidligere var blevet sendt fra Danmark til 
forskellige ADPP-GB projekter. 

Resultaterne fra disse workshops blev samlet i et vedli-
geholdelseshæfte, som vi med glæde deler med jer. 
Hæftet indeholder dels billeder fra vores besøg i Guinea-
Bissau, og dels grundige instruktioner til forskellige for-
mer for reparation af ødelagte møbler. Find den fulde 
version på: https://www.uff.dk/images/PDF/BOOKLETS/
Maintenance%20booklet%20GTS%2021-71_eng.pdf 
 

VÆR MED TIL AT HJÆLPE UDSATTE BØRN I 
ZIMBABWE  

Julen er hjerternes fest, og rigtig mange forbinder højti-
den med glæde og kærlighed. Det er dog ikke alle, der 
har mulighed for at holde den jul, de drømmer om. Børn 
fra Ponesai Vanhu Children’s Home i Zimbabwe (PVCH) 
er nogle af dem, der har brug for DIN hjælp.  

ADOLESCENT GIRLS AND YOUNG WOMEN 
PROJEKT 

Kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene står 
centralt i udviklingsprocessen, men kvindebevægelsen i 
Zimbabwe kæmper stadig for demokrati og lighed. For 
at bygge en bedre fremtid i Zimbabwe, sikre en bære-
dygtig udvikling og opnå FN’s 17 verdensmål, er det 
afgørende, at kvinderne i Zimbabwe kommer til at spille 
en central rolle.  

Vores partner - HOPE Bindura i Zimbabwe - støtter girls’ 
empowerment-projektet i Wareyra skole. Girls’ empo-
werment-programmet har til formål at lære lavind-
komst/sårbare piger og unge kvinder at overvinde deres 
vanskeligheder ved at give dem uddannelse, så de får 
værktøjer til at forbedre deres eget liv og livet for deres 
familier. Sport er en af metoderne til at lære pigerne 
nye færdigheder og større selvværd. Projektet gennem-
føres i 2022 ved hjælp af en donation fra UFF-Humanas 
pengeindsamling.  

På Ponesai Vanhu Children’s Home er der 60 børn, og 
her oplever disse forældreløse, forladte og sårbare børn 
et støttende og kærligt miljø, så de får mulighed for at 
skabe sig en lysere fremtid. Børnehjemmet modtager 
ikke statsstøtte, så hjemmet er afhængig af støtte fra 
private givere.   
 

Hvis du vil støtte udsatte børn i Zimbabwe i juleperio-
den, så er der flere måder, du kan hjælpe på:  

1. Pengedonation på 200 kr.  

2. Et årligt bidrag på 750 kr. 

3. Et beløb efter eget valg   
 

Donationer indsættes på vores indsamlingskonto reg.nr. 
8401, kontonr. 0001295221 i Merkur Andelskasse, eller 
mobilepay nr. 234357. Husk at skrive PVCH på indbeta-
lingen. 
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CISU HØJSKOLEWEEKEND 2022 
 
UFF-Humana deltog i starten af oktober i et weekend-
kursus arrangeret af CISU (Civilsamfund i Udvikling). 
Programmet bestod af en perlerække af aktiviteter: 
kurser, paneldebat, gæsteoplæg, akrobatisk show fra 
en kenyansk dansegruppe og meget mere.  Højskole-
weekenden fandt sted på Askov Højskole i Sønderjyl-
land. 

Kurserne var interessante at deltage i og gav inspiration 
til, hvordan vi kan forbedre vores udviklingsarbejde. For 
eksempel handlede et af kurserne om, hvordan vi kan 
afkolonisere os og skabe mere ligeværdige partnerska-
ber, og hvordan vi kan forbedre det sprog, vi bruger i 
vores kommunikationsstrategier. Et kursus om fotogra-
fering gav os nye færdigheder til at tage bedre billeder 
og forbedre vores hjemmesides design. Andre kurser 
gennemgik retningslinjer for, hvordan man søger om 
midler fra CISUs-puljer, hvordan man forbedrer strate-
gien til at finde frivillige, og hvordan man holder en god 
tale. 
 

VERDENS BEDSTE NYHEDER 2022 
 
”Verden er bedre, end vi tror”. Med dette motto støtte-
de UFF-Humana igen Verdens Bedste Nyheders initiativ 
om at dele gode nyheder (og chokolade) med menne-
sker i Danmark. Dette års emne er ekstremt vigtigt - 
Verden står med fred. Uden fred i verden vil vi have en 
vanskelig vej at gå for at opnå en bæredygtig udvikling. 
Men ligesom Verdens Bedste Nyheder er vi også fulde 
af håb. Vi ses næste år!  Uden fred – ingen fremtid. 

BUTIKKEN ”UFF HUMANA SECOND HAND” 

Det er en stor glæde for os at kunne fortælle, at UFF 
Humana Second Hand er blevet rigtig godt modtaget af 
kunderne. Butikken har en god placering på Vesterbro-
gade, lige ved Vesterbros Torv. Hundredvis af kunder 
besøger vores butik hver måned – både beboere fra 
lokalområdet og turister fra nær og fjern. Butikken var 
en del af Lights on Vesterbro/LOV kulturfestival, som 
fandt sted den første weekend i september. LOV banke-
de på UFF Humana Second Hands dør d. 3. september, 
hvor Sara Futtrup Trio spillede og sang om naturens 
kraft. 

 
Har du ikke købt dit vintertøj endnu, så er der stadig 
mulighed for at købe det fra vores kæmpe udvalg af 
vintertøj. Besøg os på Vesterbrogade 50. Kbh.V.             

Bliv frivillig i UFF Humana Second Hand  

Butikken drives af engagerede frivillige. 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. 

 

 

TEKSTILAFFALDS-PARTNERSKABSMØDE HOS 
UFF-HUMANA  

I september var UFF-Humana vært for et møde i Værdi-
kædepilotprojektet i Tekstilpartnerskabet, som er ledet 
af Miljøstyrelsen. Hovedformålet med mødet var at drøf-
te den nye EU-lov om tekstilaffaldshåndtering og Dan-
marks rolle i den. Under mødet havde gæsterne ikke 
kun mulighed for at møde hinanden og udveksle viden, 
men også for at få hands-on erfaring med for-sortering 
af tekstilaffald, som UFF-Humana har modtaget fra 
kommuner, som vi har en aftale med. Under for-
sorteringen fik gæsterne mulighed for at se, hvordan 
det indsamlede tekstilaffald fordelte sig på tøj til gen-
brug, tøj til genanvendelse og tøjaffald til forbrænding. 

https://fabo.org/cisu/h%C3%B8jskole_2022#section-0


  

 

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 send en 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.  
Lignings-lovens § 8A, og din gave bliver skattefri.  

Husk at skrive dit navn på indbetalingen.   

 

Projekter, som UFF-Humana støtter i Afrika , og det arbejde, vi udfører i Danmark, omfatter tilsammen størstedelen 
af FNs 17 verdensmål. Verdensmålene er en fælles plan for at reducere fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe 

klimaforandringer: 

FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM 2022 

Igen i år deltog UFF Humana på Folkemødet på Born-
holm i samarbejde med CISU.  

Ulandshjælp fra Folk til Folk– Humana People to People 

Telefon: 23 34 42 98           E-mail: info@uff.dk 

www.uff.dk 

 

 

UFF-Humana 

BLIV VÆRT FOR EN TØJ CONTAINER  

UFF-Humana indsamler tøj, sko og tekstiler fra 700 
tøjcontainere opstillet på pladser i Jylland og på Sjæl-
land. Vil du, din boligforening eller din virksomhed være 
vært for en af vores tøjcontainere? Vi sørger for alt det 
praktiske. UFF-Humana leverer containeren på adressen 
og tager sig af vedligeholdelse af containeren. Vores 
chauffører tømmer containeren ugentligt eller efter be-
hov. Hvis du vil have en tøjcontainer stående, så skriv til 
os på info@uff.dk 

Det var dejligt at opleve, hvordan bæredygtighed, miljø 
og genbrug er blevet store emner i nutidens Danmark. 
Vi fra UFF Humana delte vores viden om tekstiler og 
miljø på båden Anton. Tekstilindustrien er en af de mest 
miljøbelastede industrier i verden. Derfor er det vigtigt 
at ændre forbrugeradfærden i retning af mere genbrug, 
genanvendelse og bæredygtig produktion, så nutidens 
Fast Fashion helt erstattes af bæredygtig tekstilproduk-
tion. 

mailto:info@uff.dk

