PRESSEMEDDELELSE

Dato: 28. januar 2016

Mere end 5.000 børn markerede starten på Unicef året i
Ringsted

Ringsted Kommune

Ringsteds skoler og dagtilbud satte på festlig vis gang i Ringsted UNICEF
By med masser af balloner, kage og en film, der handler om, hvorfor
Ringsted samler ind til børn i Myanmar i hele 2016. Børnene fik også
udleveret et UNICEF By armbånd, der markerer at de støtter Unicef.

Kommunikation

Begyndelsen på Ringsted UNICEF By blev festligholdt med flere kreative indslag
på kommunens skoler og dagtilbud.
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På Asgårdskolen i Benløse lavede eleverne en lang ballonslange af Unicef
balloner, der bandt hele skolen sammen. Flere af børnene prøvede også kræfter
med at bære vand på hovedet ligesom børnene i Myanmar gør, når de skal hente
vand til familien.

www.ringsted.dk
EAN: 5798007643362

På Ådalskolen tog de hul på indsamlingen til Myanmar og samlede penge ind i
forbindelse med en teaterforestilling, og på Dagmar Asylet blev der solgt UNICEF
By muffins til forældrene.
”Det har været en helt igennem forrygende dag. Skoler og Dagtilbud har på kreativ
vis sat fokus på projektet og alle børn har haft en rigtig god oplevelse. Jeg mærker
hvordan energien smitter og samarbejdet vokser og gror. Det bliver et godt år.”
Siger tovholder for UNICEF By 2016 på skole- og dagtilbudsområdet Rikke
Falkenberg Kofoed fra Ringsted kommune.

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
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:
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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.
Vis din støtte med et UNICEF By armbånd
På Ringsted Bibliotek kan man købe et UNICEF By armbånd til 20 kr. og vise sin
støtte til projektet. Armbånd sælges så længe lager haves.
Se mere på www.unicefby2016.dk
Se filmen som blev vist på skoler og dagtilbud i går:
https://youtu.be/YHw7me1heA0

Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst
Rikke Falkenberg Kofoed, Ringsted Kommune, ansvarlig for UNICEF By
koordinering på skoler og dagtilbud tlf.: 41 72 25 44
Maria Højland Mikkelsen, Ringsted Kommune, Projektleder UNICEF By 2016
tlf.: 57 62 82 06
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