
Hjälp Maskrosbarn att skapa ungdomarnas lägerparadis!

Vi behöver din hjälp!

Volontärveckan 28 april - 6 maj 2012

Maskrosbarn är en ideell förening som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller är 
psykiskt sjuka. I vackraste Hälsingland ligger Maskrosbarns lägergård som varje sommar blir ett andra 
hem för mer än 100 ungdomar från hela Sverige. 

Sommarlägret ger ungdomarna en chans att komma hemifrån. Under två veckor får de en paus från allt 
ansvar och en möjlighet att få vara just barn. Det är en rättighet att få vara barn, att få leka och bada, gå 
på disco och paddla, bli kär och få nya vänner. Maskrosbarn ger ungdomarna ett minne för livet och en 
möjlighet att i en trygg miljö få bearbeta och prata om det som är jobbigt hemma, med ledare som förstår 
precis vad de pratar om.

I år står Maskrosbarn inför en enorm utmaning. Lägergården har visat sig vara i ett så pass dåligt skick 
att den måste genomgå en större renovering för att sommarens läger ska kunna äga rum. Vi gör nu allt 
för att ungdomar ska kunna fortsätta spendera sina somrar på lägergården som de kallar sitt andra hem. 
Tillsammans kan vi rusta upp lägergården och därför samlar vi nu alla goda viljor, företag som 
privatpersoner. Läs mer om hur just du kan göra en meningsfull insats!

Våren 2012 kommer Maskrosbarn att genomföra en volontärvecka där vi tillsammans omvandlar den 
slitna gamla gården i Hälsingland till ett lägerparadis. Du kan hjälpa till på flera olika sätt. 

-    Donera pengar till projektet
-    Skänk material/inventarier till oss
-    Bli volontär och delta under vår volontärvecka

Vi har valt ut tre prioriterade områden som är extra akuta: kök, vattenbrunn och altan.  

”Tack så otroligt mycket för de här 
dagarna. Det känns som att ni räddade 
livet på mig lite grand. Hade jag inte åkt 
hit så hade jag fortfarande haft det där 
tomrummet som nu är fyllt med kunskap 
och glädje. Tack, tack, tack. 
Maskrosbarn 4-life!” - Tjej 16

”Jag har lärt mig att ta itu 
med problemen istället 
för att lägga dem bakom 
ryggen.” Kille 15

”Jag har lärt mig mycket om 
mig själv. Det kommer inte 
bara hjälpa mig nu utan i hela 
livet! Mitt liv har förändrats 
otroligt!” -  Tjej 14



Område 1: Kök

Område 2: Vattenbrunn

Område 3: Altan

Köket har verkligen sett bättre dagar. Vi behöver ett nytt storkök som inkluderar:
-    Storköksdiskmaskin med diskbänk och diskbackar
-    Köksutrustning
-    Storköksspis
-    Luckor och stomme till kök
-    4 st kylskåp
-    1 frys
-    Hyllor och hyllsystem
-    50 l vit takfärg
-    Vitt kakel 40 kvm
-    Storköksgolv till 100 kvm

Lägergården behöver ett nytt vattensystem så det går att använda vattnet sommaren 2012. 

Lägergårdens altan är fallfärdig och behöver rivas och byggas upp på nytt. 
-    Material till altangolv ca 100 kvm
-    Staket till altangolv 30 kvm

En önskelista i sin helhet finns på vår hemsida på www.maskrosbarn.org/onskelista. 
Se även filmen om utmaningen vi står inför och sprid den gärna i dina nätverk: 
sök på Maskrosbarn Lägergård på YouTube. 

Är du intresserad av att göra en insats och bidra till att Maskrosbarns ungdomsläger även ska kunna äga 
rum sommaren 2012? Kontakta projektledaren Sanna Lindström på sanna@maskrosbarn.org eller 
0735-86 39 35 för att få veta mer om hur just du kan bidra.


