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Soroptimist International Vejle deltager igen i 
år i Stop Sult Fonden og FN World Food 
Programme’s indsamling til fordel for 
skolemad og skolegang i Burkina Faso.  

 

Bente Lorenzen og Ida Gormsen, Soroptimist 
International Vejle, cykler -sammen med 
soroptimister fra hele landet- Danmark rundt i 
uge 33.  

VI CYKLER DANMARK RUNDT 

FOR SKOLEMAD I BURKINA FASO 
Fordi	mætte	børn	lærer	bedst	 

Gennem FN’s World Food Programme (WFP) i Burkina Faso vil 
188.000 skolebørn i Sahel-regionen få adgang til to måltider                  
nærende skolemad dagligt i 2022.  

Det koster kun 1,70 kr. at give et barn et næringsrigt måltid 
gennem WFP’s skolemadsprogram. Siden 2012 har Soroptimist 
International Danmark indsamlet 1.583.000 kr. hvilket betyder, at 
4655 børn er blevet sikret et nærende skolemåltid i et år 

Kan	en	cykeltur	gøre	en	forskel?	 

Vi håber, vi gennem pressedækning, livestreams og PR – både 
on- og offline – kan vække opsigt lokalt og på landsplan. Vi 
starter i Skagen og slutter i København. Det bliver en tur på 
omkring 1.200 km, og mange andre Soroptimistklubber vil slutte 
sig til os på turen – som støtte og som medcyklister. Du kan følge 
med på vores tur ved at besøge vores facebook-side, hvor vi 
blandt andet vil lægge små historier op løbende.  

	

Kan	jeg	hjælpe	med	noget?	 

Dejligt, du spørger. Vi søger nemlig lokale bidragsydere som har 
lyst til at støtte vores sag. Du kan støtte gennem en donation, og 
vælge om dit firma skal eksponeres på turen – fx gennem vores 
opslag på sociale medier, og på vores hjemmeside. 
Hvis du gerne vil have, at dit firma skal vises, skal du indbetale 
din donation senest den 10. august 2022, og sende dit logo til: 
info@mtwpaahjul.dk Du kan naturligvis også forblive anonym, 
eller vælge at indbetale som privatperson.  

Send dit bidrag til Den Jyske Sparekasse: Reg.nr. 9560, Kontonr. 
5525644911 eller MobilePay 89912, og husk at angive navn / 
firmanavn.  

Alle bidrag går ubeskåret til projektetet i Burkina Faso.  

Soroptimist International er en verdensomspændende organisation af 
kvinder i erhverv, der arbejder for at fremme menneskerettigheder og 
kvinders status. Vi er neutrale i partipolitiske og religiøse spørgsmål.  

Soroptimist International har som NGO konsultativ status i FN.  


