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Hopeful är ett samarbete mellan Erikslund Shoppingcenter, IKEA, Stadsmissionen och here4U.
Projektet vill bidra till ett mänskligare och tryggare Västerås och för vår del kommer projektet att
bidra till att ännu fler ungdomar kan delta i vår Toleransutbildning. Läs mer om projektet på
www.hopeful.nu.
Syftet med news 4 U är att
på ett enkelt sätt presentera here 4 U:s verksamhet; vad som är på gång,
vad vi gjort och hur det
gick.

Hopeful var nominerat till Årets Hållbarhetspris på årets Guldstänkgala. Några av oss på here4U
var på plats—tyvärr vann vi inte priset, men är otroligt glada och stolta ändå. Nomineringen
betydde mycket för oss och hela hopeful-projektet! Sara och Said var ändå väldigt glada under
middagen!

Vi räknar med att skicka ut
4-6 brev/år.
Allt via mailen:
think green!

Läs gärna mer om here 4 U
på www.here4u.se
Gilla oss på

Here4U Trophy
Som vanligt genomförs here4U Trophy—vår årliga fotbollsturnering—under påsklovet. I år spelas turneringen den
10-11 april på Carlforsska. Nytt för i år är att vi även genomför en liten rekryteringsmässa på plats under
måndagen. Du som medlem i föreningen är varmt välkommen. Kom och heja på läktaren, fika, prata med andra
och känn den fantastiska here4U-atmosfären!
Vi håller på mellan 9-16, det är 20 lag anmälda, från olika högstadie– och gymnasieskolor i Västerås.

Hoppas vi ses på årets here4U Trophy!
Undrar du något om arrangemanget—maila till hawkar@here4u.se

Storebror & Storasyster
Tack vare Länsförsäkringar har föreningen haft möjlighet att fortsätta och utveckla
storebror/storasysterverksamheten, som är ett volontärt arbete där unga kan få en
äldre ”storebror” eller ”storasyster” via here4U. För närvarande har vi tio storasyskon
som har varsin lillebror eller lillasyster. De träffas regelbundet och gör olika aktiviteter tillsammans. here4U-föreningen arbetar för att utveckla den här verksamheten
ytterligare och vi känner verkligen att verksamheten fyller en stor funktion i samhället och betyder otroligt mycket för småsyskonen och deras familjer.
Läs mer om arbetet på www.here4u.se eller hör av dig till styrelsen om du vill veta
mer om våra olika verksamheter.

Jocke och Hawkar tar emot priset från Länsförsäkringar på
Örebro Slott.

Om det är något du vill ska belysas i
detta medlemsblad, om du har några
frågor eller om du vill ha mer information om föreningen, kontakta:
kassör
Nicklas Wennersten
nicklas@here4u.se

Tack för att just Du
som medlem stöttar och tror

www.here4u.se

på here 4 U!

bringing young people forward!

