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Albertslund, den 12. juli 2021

Aldi: Vær med til at give udsatte børn en sommer med
venner og fællesskab
I hele juli kan alle, der handler i Aldis butikker bidrage til, at flere børn og unge
kommer på sommerferie. Alle kan donere 25 kr. til Red Barnet, som i år
arrangerer 52 ferielejre i hele landet. Aldi bidrager også direkte med 75.000 kr.
til indkøb til lejrene, hvor 450 frivillige sætter fokus på leg, fællesskab og glade
sommerdage for udsatte børn og familier.

PR foto
I år giver Red Barnet 1200 børn, unge og familier mulighed for at komme på
sommerferie. Aldi og Aldis kunder er med til at støtte op om sommerlejrene. Sidste år
gav Aldis kunder i hele landet godt 70.000 kr. til Red Barnets sommerlejre. Også i år kan
Aldis kunder donere til indsamlingen ved køb af støttestregkoder, som lægger 25 kr.
oven i kundens indkøb. Muligheden for at støtte fortsætter i hele juli.
Administrerende direktør Finn Tang håber, at kunderne vil bakke lige så flot op i år.
”Sammen med Aldis kunder og medarbejdere arbejder vi for at sikre, at sårbare børn og
familier får nogle af de muligheder, som mange tager for givet. Fx at komme på
sommerferie. Når hverdagsøkonomien er stram, er det ofte sådan noget som ferier, der
spares væk. Men alle børn og voksne har brug for gode oplevelser og kvalitetstid, og
det kan vi hjælpe med ved at støtte Red Barnets sommerlejre.”
Aldi rejser løbende midler som doneres til Red Barnets aktiviteter for udsatte børn og
familier. Foruden kundedonationerne, der går ubeskåret til Red Barnet, bidrager Aldi
igen i år til sommerlejrene med 75.000 kr. til at forsøde sommerdagene.
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”Vi håber, at frisk frugt, saft, is, kiks og andet lækkert, der smager af sommerferie, kan
bidrage til at sommerlejren, der er sat i gang af Red Barnets lokalafdelinger fra Skagen
til Gedser og fra Esbjerg til København, kan bringe smil på læben og søde minder at
tage med sig hjem,” siger kommunikationschef for Aldi, Louise Wendelbo, der glæder
sig over, at hendes arbejdsplads og kunderne sammen kan bidrage til, at flere børn kan
indgå i positive fællesskaber med sjove aktiviteter og udflugter.
I år afholder Red Barnet sommerlejre på fx skonnerten Fylla, der sejler i det sydfynske
øhav, i den ny-istandsatte Naldtanglejr tæt ved Aabenrå og ved Rosnæs i Kalundborg
Kommune.
450 frivillige og donationer gør 52 sommerlejre muligt
Det er bl.a. danske kommuner, der inviterer børn, unge og familier til Red Barnets
sommerlejre. Herefter overtager Red Barnets frivillige kontakten og aktiviteterne. Og
behovet er stort. Indsatsen fra Red Barnets 450 frivillige på sommerlejre er uvurderlig,
og donationer fra forbrugere, organisationer og virksomheder gør en stor forskel.
”Flere og flere udsatte børn og familier ønsker at komme på vores sommerlejre. Det så
vi før Corona-krisen, og siden er børnenes behov for et pusterum kun blevet større.
Vores frivillige har haft kontakt med mange udsatte familier gennem krisen, og mange
af dem er pressede. For mange er de problemer, som familierne i forvejen sloges med,
kun vokset sig større. Vi er meget taknemmelige for den støtte, vi modtager. For
donationerne betyder, at vi eksempelvis kan sende flere udsatte børn og familier af sted
på ferielejr, hvor børnene bliver en del af et stærkt fællesskab, udvikler sig og får venner,
” siger Martha Thilde Ahlmann, national chef i Red Barnet.
Red Barnet beretter, at det kræver overskud både økonomisk og mentalt, at
sommerferien bliver en god oplevelse. Det er desværre ikke alle forældre, der har de
muligheder:
”Mange børn har siddet meget derhjemme i lange perioder og har været afskåret fra
kammeraterne og de voksne i skoler, dagtilbud og i fritidslivet. Sommerlejrene kan være
med til at hjælpe både børn og deres forældre, og give dem gode sommerferieminder, ”
slutter Finn Tang, adm. direktør i Aldi Danmark.
Fakta om Red Barnets ferielejre
Red Barnet arrangerer i år 52 sommerlejre i hele landet for børn og familier, der ikke
ellers har råd eller overskud til at komme på ferie. Det er omkring samme høje niveau
som sidste år, hvor antallet af lejre og deltagere var rekordhøjt.
•
•
•
•
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Red Barnet forventer at sende omkring 1.200 børn og forældre afsted på
ferielejrene i år.
Nogle sommerlejre er for børn og teenagere, mens andre er for børn og deres
forældre.
Omkring 450 frivillige er med på lejrene.
Det er gratis for børn og familier at komme med på Red Barnets sommerlejre.
Alle deltagere er henvist i samarbejde med bl.a. landets kommuner.
Aldi, der har været fast samarbejdspartner og sponsor for Red Barnet siden
2018, bidrager også i år til Red Barnets sommerlejre. Der sker dels via Aldis
kunder, der aktivt tilkøber en ’støttestregkode’ til en værdi af 25 kr. (i 2020 blev
det til hele 70.000 kr. fra Aldis kunder) og dels ved, at Aldi donerer 75.000 kr. til
indkøb af frisk frugt, saft, is, kiks mm.
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Op mod 10 procent af alle børn i Danmark kommer ikke på ferie blot én enkelt
gang årligt. Det viser rapporten ’Børn og unge i Danmark – Velfærd og Trivsel
2018’ fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
På årets sommerlejre anbefaler Red Barnet, at alle deltagere over 15 år
fremviser coronapas, og der er stort fokus på rengøring og god håndhygiejne.

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.
For yderligere information kontakt venligst
Aldi: Kommunikationschef Louise Wendelboe, telefon (45) 28 44 77 56 eller
email: louise.wendelbo@aldi.dk
Red Barnet: Presseansvarlig Gudmund de Stordeur Baudinet, telefon (45) 21 89 21 12
eller e-mail: gds@redbarnet.dk
Fakta om Aldi Danmark
Aldi Danmark åbnede sin første butik i 1977 og var den første discountkæde i Danmark.
I dag er der 185 Aldi-butikker over hele landet og ca. 2.800 medarbejdere. Grundtanken
i Aldi er at tilbyde et nøje udvalgt sortiment af dagligvarer i god kvalitet til den lavest
mulige pris. For at styrke Aldis position i Danmark og imødekomme kundens behov i
dag og i fremtiden har Aldi Danmark siden 2018 arbejdet målrettet på at modernisere
og udvide butiksnettet samt tilpasse varesortimentet med bl.a. flere kendte brands
kombineret med stærke private label produkter og et større fokus på bæredygtighed og
økologi. ALDI Danmarks fortsatte udvikling og vækst bygger på et solidt fundament i
ALDI Nord gruppen, som er repræsenteret i ni europæiske lande og beskæftiger flere
and 77.000 ansatte.
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