I Madfællesskabet fylder vi ikke blot maver, men også hjerter
Caritas Madfællesskab handler om at bekæmpe ensomhed, skabe fællesskaber og at hjælpe andre. Det gør
vi ved at lave og uddele lækker og frisk overskudsmad og måltider.
I Madfællesskabet mødes vores gruppe af ældre pakistanske kvinder en gang om ugen på Vesterbro, hvor
de tilbringer dagen med at omdanne skønne overskudsprodukter til smagfulde og velduftende måltider. De
nyder måltidet i fællesskab, og der laves mad i store gryder, så der er mad til mødre og børn på et
nærliggende krisecenter. Om eftermiddagen kommer vores friske elever fra Rysensteens Gymnasium og
afhenter det varme måltid samt al overskydende frugt og grønt og leverer det til krisecenteret.
I april begynder Caritas Madfællesskab at række endnu længere ud, da vi overtager ’Den Mobile
Minifødevarebank’ fra Vesterbro Mad. De lækre overskudsprodukter som vi får doneret, skal ud og nå så
mange som muligt, og derfor kører vi - udover til Madfællesskabet og til krisecenteret - også overskydende
produkter til værestedet Linje 14 på Blågårdsgade samt til Jacob & the spices’ månedlige madspildsgryde på
Nørrebro, som bespiser socialt udsatte kvit og frit.
Og det er her, hvor vi har brug for DIG som frivillig chauffør!

Rollen som frivillig chauffør
Som frivillig chauffør vil du 1-2 mandage om ugen køre til Vallensbæk i en kassevogn for at afhente de
lækre og friske overskudsprodukter, som vi får doneret fra Fresh.land. Efterfølgende vil du køre en rute på
ca. 1-3 timer afhængig af dagen og mængden af overskudsmad forbi Vesterbro og Nørrebro til de
forskellige sociale aftagere. Efter endt rute tilbageleveres vognen på Vesterbro.
På din rute mødes du af glade og taknemmelige aftagere, og du vil mærke den forskel du er med til at gøre
ved at sikre, at der kommer mad ud til de mange projekter der hjælper udsatte mennesker.

Hvad kræver det at være frivillig chauffør
-

Du skal have kørekort (almindeligt B kørekort) og skal have haft det i minimum 1 år
Du skal kunne afsætte 1-2 mandage om måneden
Du skal kunne afsætte 3-4 timer de(n) pågældende mandage
Du skal være pålidelig ift. dine vagter (der er dog naturligvis mulighed for at bytte ved sygdom, ferie
o.a.)
Det kræver IKKE egen bil at være chauffør – vi har en kassevogn til rådighed

Hvad får du ud af at være frivillig chauffør?
-

-

Du vil være en uvurderlig del af et projekt, der når ud til mange forskellige udsatte; herunder
ensomme ældre, kvinder og børn på krisecenter, tidligere misbrugere og socialt udsatte som
inviteres ind på et gratis måltid.
Du bliver en del af Caritas’ frivilliggruppe og vil deltage i sociale sammenkomster internt i
Madfællesskabet og som en del af Caritas’ generelle frivillignetværk.
Du vil blive en del af en organisation hvor vi vægter fællesskab, trivsel og frivilliges glæde højt.

Har du lyst til at høre mere om aktiviteten og muligheden for at blive værtinde, så kontakt Christa
på ckk@caritas.dk / 31 32 66 78 Læs mere om projektet på www.caritas.dk/madfaellesskab

