
 

Greens on Wheels 

- Når kampen mod madspild og socialt arbejde går hånd i hånd   

Vil du være en uvurderlig del af et projekt, der bekæmper både madspild og socialt udsathed? I Caritas’ 

Greens on Wheels sikrer vi at overskudsmad når ud til dem der har allermest brug for det – og vi har brug 

for et par friske hænder til at hjælpe os med at køre det rundt til de mennesker, der får gavn af det.  

Hver uge får Caritas doneret en større mængde lækre overskudsfrugt- og grønt fra en privat virksomhed. 

Produkterne går både til Caritas’ Madfællesskab hvor ældre minoritetsældre laver mad for at undgå 

ensomhed, et krisecenter for voldsramte kvinder og børn, centre for ukrainske flygtninge og en restaurant 

der laver gratis middag til socialt udsatte. 

Som chauffør kører du denne frugt og grønt ud til projekterne og du bliver mødt af smil og taknemmelighed 

ved projekterne.  

Rollen som frivillig chauffør 

Vi søger frivillige chauffører, som kan køre til Østerbro i en kassevogn for at afhente de lækre og friske 

overskudsprodukter, som vi får doneret. Efter afhentning vil du fordele produkterne til de tre faste 

projekter, der modtager produkterne. Er der meget i overskud, så køres der ud til flere. Projekterne 

befinder sig på Vesterbro og et enkelt i Lyngby. Ruten tager ml. 2-4 timer afhængig af dagen og mængden 

af overskudsmad. Efter endt rute tilbageleveres vognen i Hvidovre, hvor den blev afhentet.  

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 tage en vagt 1-2 fredage om måneden (gerne flere hvis du ønsker det). 

- Du skal kunne afsætte 2-4 timer de(n) pågældende fredage i tidsrummet 9-15 (fleksibelt hvornår 

indenfor tidsrummet) 

- 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, ukrainske flygtninge og socialt udsatte som 

inviteres ind på et gratis måltid. 

- Du bliver en del af Caritas’ frivilliggruppe og vil være 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 frivillig chauffør, så kontakt 

Christa på ckk@caritas.dk / 31 32 66 78  


