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Ringsted bolsjer skal sikre rent vand i Myanmar

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids-, og

Bolsjekælderen på Køgevej har meldt sig som UNICEF By partner og er gået
i gang med produktionen af et særligt UNICEF By bolsje.

Kommunikationscenter
Kommunikation
Rønnedevej 9

Hos Bolsjekælderen dufter der af nylavede bolsjer. På hylderne finder man bolsjer
i alle farver og smage og med fine mønstre. Man kan sågar få lavet bolsjer med sit
eget navn. Men inden længe kan man også stille sukkertrangen og samtidig støtte
Ringsteds indsamling til at sikre rent vand og gode toiletforhold til børn i Myanmar.

4100 Ringsted
Tel.: +45 57 62 82 00
Dir.: +45 57 62 82 06
Mail.: MHL@RINGSTED.DK

”Vi vil gerne være med til at sætte fokus på Unicefs arbejde og støtte børnene i
Myanmar. Det er et rigtig godt formål, Ringsted samler ind til, og det vil vi
naturligvis gerne gøre vores til”,

efkcenter@ringsted.dk
www.ringsted.dk
EAN: 5798007643362

siger Allan og Rie Sommer fra Bolsjekælderen, og fortsætter:
”Samtidig er det en sjov måde for os at vise de muligheder, der er med vores
bolsjer, der kan tilpasses næsten enhver lejlighed og enhver smag. Og så håber vi
naturligvis, at vi kommer til at donere en masse penge til Unicef på baggrund af
bolsjesalget.”
Velgørenhed for enhver smag
Bolsjekælderen fremstiller to forskellige UNICEF By bolsjer – et med frugtsmag,
der henvender sig mest til det yngste publikum – og et med lakridssmag, som
plejer at falde i smag hos de voksne.
Poserne med bolsjer bliver i første omgang solgt fra kommunens stand til
Ringsted Messen den 12. – 13. marts. Kommunen har i år valgt at sætte fokus på
UNICEF By projektet og indsamlingen til Myanmar fra deres stand på Ringsted
Messen. Senere kommer bolsjerne til salg fra UNICEF By Ambassaden på
Ringsted Bibliotek. En pose UNICEF By bolsjer kommer til at koste 25 kr. hvoraf
de 8 kr. går til Ringsteds indsamling til Unicef.

Faktaboks om Unicef By 2016:
Ringsted Kommune har takket ja til at blive UNICEF By for at støtte den gode sag,
og fordi det er en god måde at lære kommunens egne børn og unge om UNICEFs
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arbejde og de vilkår, som børn vokser op under andre steder i verden. Samtidig er
det også en god mulighed for at sætte Ringsted på landkortet, for at give borgere
og besøgende en række gode oplevelser – og ikke mindst for at samle hele
kommunen om et fælles projekt.
Projektet har tre overordnede formål:





Læring
Indsamling
Synlighed

Projektet i Myanmar bliver en del af UNICEFs globale WASH program, der har til
formål at sikre rent drikkevand, gode toiletforhold og viden om god hygiejne til
børn og unge i verdens fattigste lande, fordi:






663 millioner mennesker har stadig ikke adgang til rent vand.
Over 1.500 børn dør hver eneste dag af vandbårne sygdomme som
diarré.
Lungebetændelse og diarré tager livet af flest børn verden over – begge
sygdomme kan forebygges med adgang til rent vand og bedre hygiejne.
UNICEF arbejder målrettet med at sørge for adgang til rent vand i mere
end 100 udviklingslande.

På UNICEF By ambassaden på Ringsted Bibliotek kan du blive klogere på
UNICEF By projektet og deltage i arrangementer, der sætter fokus på børns vilkår,
vand og sanitet.
Se mere på www.unicefby2016.dk

Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst

Rie Sommer, Indehaver af Bolsjekælderen, tlf.: 60 67 04 63
Allan Sommer, Indehaver af Bolsjekælderen, tlf.: 71 20 90 10 (træffes efter kl.
14.00)
Lisbeth Eichen, Ringsted Kommune, tlf.: 40 64 73 40
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