EN TAKK TIL BEHA SPORT PÅ BROTORVET

Det gode samarbeidet med Beha Sport ble behøring
markert da representanter for Kiwanisklubbene i Bamble
møtte opp i forretningen på Brotorvet.
Kiwanisklubbene i Bamble var mandag 21.
september på besøk hos Beha Sport på
Brotorvet for å si takk for et utmerket samarbeid i forhold til å hjelpe til med å bidra til
å utjevne forskjeller blant barn og unge.

Beha Sport har blant annet bidratt med
gode dealer på sykler og utstyr til vanskeligstilte.

Bamble Kiwanis Club Langesund og
Kiwanis Club Bamble Konvalen takker så
mye for bidraget fra Beha Sport.

andre samfunnsinstanser sender oss
anonymiserte lister over barn og unge som
har behov for hjelp, sier Anne Kari Mølmen.
- Noen ganger er det tilskudd til kjøp av
konfirmasjonstøy, sykler eller reiser. Et
eksempel på sistnevnte er en ungdom som
ønsket seg sterkt et besøk på Teknisk
Museum i Oslo. Vi bidro med reise, mat og
inngangspenger slik at vedkommende
sammen med sin far kunne ta turen han så
lenge hadde drømt om.

- Vi ved Beha Sport på Brotorvet har i
mange år hatt et godt samarbeid med
Kiwanisklubbene i Bamble, sier Jan Rune
Moum.

- Kiwanisklubbene i Bamble har også bidratt
med innkjøp av sykler til sykehjemmet slik
at beboerne som passasjerer kan få en tur i
på turveiene eller en liten tur til Langesund
eller Stathelle for å få luft i håret.

- Vi synes det er hyggelig å kunne gi noe tilbake til lokalsamfunnet, det er de lokale
som er kunder i vår butikk.

- Det er nok å bruke pengene på. For å få
mest mulig for de beløpene vi disponerer, er
vi avhengig av gode støttespillere slik Beha
Sport på Bororvet er et eksemel på, avslutter Anne Kari.

- Sist sponset vi sykler som klubbene
sørget for å gi til barn og unge i kommunen
som hadde spesielt behov for det, til vanvittig hyggelige priser, sier Jan Rune.

- Vi har utført mange fine oppdrag for klubbene. Kjempehyggelige mennesker, alltid
imøtekommende, avslutter Jan Rune.

- Vi kjenner ikke til navnene på de personene som får støtte fra vår organisasjon,
men helsesøstre, rådgivere ved skolene og
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- Vi har også bevilget 50 000 kroner til inkluderingsprosjektet til Daniel og Simen.

Fra venstre: Astrid Nestaas, leder av humanitærkomiteen i Konvalen, Jan Rune Moum fra Beha Sport,
Anne Kari Mølmen, leder av Humanitærkomiteen i Distrikt Norden og
Eilef Larsen, past President Langesund.

Vil du bli medlem hos oss?

Hvis du kan tenke deg å bli medlem i vår humanitære organisasjon
som jobber først og fremst for barn og unge i Bamble kommune,
så ta kontakt med:
Steinar Johnsen telefon 975 35 526
eller

Anne Kari Mølmen telefon 416 51 773.

