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175.000 kroner til Myanmar fra Ringsted Børnefestival
Overskuddet fra Ringsted Børnefestival går til Ringsted Kommunes UNICEF
By-indsamling, der skal etablere rent vand og toiletter på 50 skoler i
Myanmar.
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Omkring 7.000 mennesker var med til den første Ringsted Børnefestival, der blev
afviklet lørdag den 11. juni ved Ringsted Sportcenter. Og det blev en god dag med
godt vejr, glade børn og en stor pose penge til et godt formål.
Overskuddet fra Ringsted Børnefestival går til Ringsted Kommunes UNICEF Byindsamling, og beløbet fra festivalen blev på 175.000 kroner.
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Borgmester Henrik Hvidesten udtaler:
”Den første Ringsted Børnefestival blev meget vellykket, og mange børn og
forældre har haft en god dag, de vil huske i lang tid. Samtidig har vi samlet et flot
beløb ind, så vi kan hjælpe børn i Myanmar. Det er jeg rigtig glad for,” siger
borgmester Henrik Hvidesten.
Børn har skabt festival for børn
Børn og elever fra Ringsteds institutioner og skoler har været med til lave en lang
række aktiviteter på Ringsted Børnefestival, og festivalen er blevet brugt i
pædagogikken og undervisningen på skoler og børneinstitutioner.
Igennem aktiviteterne på børneinstitutioner og skoler har børnene og eleverne lært
om rent vand, børns rettigheder og vigtigheden af sanitet, som er de centrale
temaer for UNICEF By-projektet.
Marius Byriel, leder af Ringsted Børnefestival siger:
”Jeg glæder mig over, at så mange børn og elever har været med til at skabe en
lang række sjove aktiviteter på Ringsted Børnefestival. Dermed har de også været
en vigtig grund til, at vi kan give 175.000 kroner videre til andre børn i verden.”
De 175.000 kroner går til Ringsted Kommunes UNICEF By-indsamling.
Kommunens mål er at samle op mod én million kroner ind, når året er slut. Alle de
penge, Ringsted Kommune får samlet ind, skal gå til at etablere rent vand og
toiletter på 50 skoler i Myanmar.
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Bjarne Jensens Fond donerede 125.000 kroner til afviklingen af Ringsted
Børnefestival.

Til redaktionerne: For yderligere information kontakt venligst:
Maria Højland Mikkelsen, projektleder for UNICEF By, tlf. 57 62 82 06 eller
mhl@ringsted.dk
Marius Byriel, direktør for Ringsted Kongrescenter og leder af Ringsted
Børnefestival, tlf. 57 62 66 20 eller mb@ringsted.dk
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