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Albertslund, den 4. december 2020 

  

Aldi giver bamsekram til udsatte børn  
Alle børn fortjener en glædelig jul med gaver og dejlige minder, men det er ikke 

en selvfølge for alle. I anledning af julen har Aldi udvalgt tre organisationer, som 

er med til at gøre en forskel for udsatte børn. Aldi støtter Red Barnet med 

økonomisk støtte fra salg af bamser, mens Kvindehjemmet og Operation 

Julegaveregn får bamser til glæde for nogle af de mest sårbare børn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julen er hjerternes fest. Men for mange af de børn, som Red Barnet, Julegaveregn og 

Kvindehjemmet møder, er virkeligheden en anden. I julen bliver sociale forskelle ekstra 

synlige, og mange udsatte familier har ikke mulighed for at give deres børn en glædelig 

jul fyldt med gaver, hygge og omsorg. For at hjælpe julestemningen på vej giver 

supermarkedskæden Aldi i år juledonationer til tre organisationer, som til daglig yder en 

stor og vigtig indsats for at hjælpe udsatte børn og unge.   

 

Salg af bamser til fordel for Red Barnet 

Aldi er hovedsponsor for Red Barnet, og i år har Aldi’s kunder også mulighed for at være 

med til at gøre en forskel for udsatte børn. I samtlige af Aldi’s 184 butikker kan man i  
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november og december købe en særlig Red Barnet-bamse og derved donere 25 kr. til 

Red Barnets arbejde. Indsatsen forventes at give en samlet donation på mere end 150.000 

kr. 

 

”Alt for mange børn i Danmark vokser op i familier, hvor forældre er så pressede, at f.eks. 

fritidsaktiviteter og ferier slet ikke er en mulighed. Det er så vigtigt, at vi får samlet de her 

børn og familier op og giver dem gode oplevelser. Derfor er vi utrolig glade for al den støtte, 

der kan hjælpe os med at få flere udsatte børn med i fællesskabet og sikre dem den trygge 

barndom, som alle børn fortjener,” siger Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær hos 

Red Barnet.  

 

1.200 bamsekram til de mest udsatte børn 

Operation Julegaveregn uddeler hvert år julegaver til børn, som er anbragt på børnehjem 

og døgninstitutioner i hele landet. Gaverne fra Julegaveregn er med til at mindske den 

sociale forskel, der særligt kan mærkes i højtiden, og i år kan organisationens frivillige 

lægge 1.200 ekstra gaver under juletræet. Med en bamsedonation til en værdi af knap 

60.000 kr., kan 1.200 bløde bamser nemlig give et ekstra smil i julen og blive en god ven 

i svære tider for nogle af de mest udsatte børn. 

  

”Mange af de anbragte børn har det svært i december. Alt handler om nærhed, familie og 

overflod. Derfor betyder omsorgen fra samfundet noget. Børnene skal vide, at deres 

velbefindende betyder noget for os andre. Og gaverne er en stærk påmindelse om netop 

det,” siger Rasmus G. Kristensen, presseansvarlig for Operation Julegaveregn.  

 

Bamsedonation forstærker Kvindehjemmets bamsekorps 

Udsatte børn har ofte svært ved at tale om den vold, mange af dem har oplevet. Derfor 

har krisecenteret Kvindehjemmet et bamsekorps, som pædagogerne bruger som 

samtaleredskab i de svære samtaler med børn fra voldsramte familier. Bamsekorpset er 

en del af Kvindehjemmets tilbud Børnetræet, og nu udvides korpset med 300 bamser fra 

Aldi. 

 

”I Børnetræet har vi fået nye hjælpe-bamser, og det er vi utrolig glade for. Det er 

betydningsfuldt for børn, der har oplevet vold, at de voksne tilbyder dem muligheden for at 

snakke om de tanker, der fylder dem. Og nogle gange kan dét at snakke med og gennem 

en bamse være en hjælpsom måde at få sat ord på noget svært. At man samtidig kan få et 

dejligt blødt bamsekram kan alle jo trænge til. Mange tak til Aldi for at tænke på børnene  
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hos Kvindehjemmet. Tak for hjælpe-bamserne, og særligt tak i denne coronatid for, at 

bamserne kan gøre december lidt varmere og blødere,” siger Lise Nielsen, pædagog  

hos Kvindehjemmet. 

 

Om Aldi 
Aldi Danmark åbnede sin første butik i 1977 og var den første discountkæde i Danmark. 
I dag er der 184 Aldi-butikker over hele landet og ca. 2.800 medarbejdere. Aldi Danmark 
er i gang med en omfattende forandringsproces, der skal styrke Aldi’s position på 
markedet. Det indebærer ekspansion og modernisering af hele butiksnettet, tilpasning 
af varesortimentet med bl.a. stærke private label produkter og et større fokus på 
bæredygtighed og økologi. Læs mere om Aldi her. 
 
Om Red Barnet  
Red Barnet er verdens største uafhængige børneorganisation, som kæmper for børns 
rettigheder og giver akut og langsigtet hjælp til udsatte børn i Danmark og resten af 
verden. Red Barnet har mere end 2.000 frivillige, der er organiseret godt 60 
lokalforeninger i hele landet. De frivillige giver oplevelser til børn på ferielejre, i naturen 
og i lokale fællesskaber. Samtidig driver de også genbrugsbutikker og spiller en vigtig 
rolle ved Red Barnets årlige landsindsamling, hvor der typisk er  
omkring 10.000 tilmeldte indsamlere. Læs mere om Red Barnet her.  
 
Aldi og Red Barnets samarbejde           
Aldi har siden 2018 støttet Red Barnets arbejde med at skabe langsigtede forandringer 
for udsatte børn i Danmark. Med hjælp fra kunder og medarbejdere rejser Aldi løbende 
midler, som doneres til Red Barnets arbejdet for at give udsatte børn en vej til gode 
fællesskaber og hårdt pressede familier en håndsrækning til en bedre hverdag.  
 
Om Kvindehjemmet 
Kvindehjemmet i København er Danmarks største kvindekrisecenter og tilbyder akut 
beskyttelse og støtte til kvinder og børn, som har været udsat for vold eller trusler om 
vold fra deres nærmeste. I Kvindehjemmets tilbud til børn, Børnetræet, hjælper 
pædagoger børnene med at tale om de ting, der er svære at sætte ord på. I de svære 
samtaler bruges hjælpe-bamser fra Kvindehjemmets bamsekorps som et af 
samtaleredskaberne. Læs mere om Kvindehjemmet her. 
 
Om Operation Julegaveregn                   
Operation Julegaveregn er et privat initiativ, der på 14. år skaffer julegaver til anbragte 
børn i Danmark, Grønland og Færøerne. Det offentlige julegavebudget til anbragte børn 
er ca. 200 kr., mens et gennemsnitligt, hjemmeboende dansk barn får julegaver for ca. 
1.100 kroner alene af forældrene. Den ulighed arbejder de frivillige i Operation 
Julegaveregn for at rette op på. Læs mere om Julegaveregn her.  
 

For yderligere information:  

Aldi: Louise Wendelbo, kommunikationschef, 28 44 77 56 

Red Barnet: Julie Kauffmann, presseansvarlig, 21 89 90 61 

Operation Julegaveregn: Rasmus Kristensen, presseansvarlig, 22 18 41 56 

Kvindehjemmet: Lise Nielsen, pædagog, 35 81 98 45 

https://www.aldi.dk/om-aldi.html
https://redbarnet.dk/vaer-med/lokalforeninger/
https://redbarnet.dk/vaer-med/lokalforeninger/
https://redbarnet.dk/vaer-med/genbrugsbutikker/
https://redbarnet.dk/landsindsamling
https://redbarnet.dk/
https://kvindehjemmet.dk/
https://julegaveregn.dk/

