reportage så här gör du – när olyckan är framme

Åkarhjälpen: Pg 68 5115-8
Julen närmar sig, men för alla är det inte tusen juleljus och paket i
massor. Men med insamlingen Åkarhjälpen vill Svensk Åkeritidning
försöka bidra med en gnutta medmänsklighet. Tillsammans med
Esperssons Åkeri utmanar vi nu övriga näringen att ge en slant.
I år går pengarna till ett bättre liv för cancersjuka barn i Litauen.
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Har du också hjärtat på rätt ställe?

F

ör Stefan Espersson som driver Esperssons Åkeri i
skånska Hörby handlar allt om att ha hjärtat på rätt
ställe. Nu är det bara ett par månader kvar innan det
är dags att dra på sig tomteluvan och bege sig till Litauen.
För Stefan blir det sjunde gången – i år hoppas han dock
på att inte bara ha julklappar med sig i lastbilen.
I år vill han via nybildade Åkarhjälpen få medmänniskor
– konkurrenter, kollegor och övriga – att skänka en
slant, stor eller liten.
– Vi människor har så lätt att glömma bort skillnaderna
i världen. Och kanske kan man lika gärna strunta i att
köpa den där onödiga julklappsslipsen till den som
redan har allt, säger Stefan.
I år kommer pengarna som vi lyckas samla in via
Åkarhjälpen gå till Rugute – en fond skapad av ett par
i Litauen, vars dotter dog i leukemi. Nu kämpar man
med stort engagemang för att göra livet en smula
barmhärtigare för andra barn som drabbats av cancer.
– Det kan handla om att ge föräldrarna möjlighet
att vara tillsammans med sina barn på sjukhuset när de
egentligen skulle behöva arbeta för att överleva, eller
köpa kostsamma mediciner. Svåra sjukdomar som cancer
slår lika illa mot rik eller fattig men med tanke på det
dåliga skyddsnätet så är ju klasskillnaderna i landet
fortfarande enorma, förklarar Stefan.
Under de år som han besökt Litauen har sjukhusen
sakta blivit bättre men fortfarande är det långt kvar till
svensk standard. Vilket inte minst präglar livsstandarden.
– Vi har ju besökt många av barnen i sina hem, ofta
är det minusgrader i lägenheterna och så fattigt att
de inte ens har råd med kaffe. Vi har det otroligt bra i
Sverige, det får vi aldrig glömma bort.
Hur brukar ni bli bemötta när ni kommer ner?
– På sjukhusen i Vilnius kallar de oss älvor. Alla är
otroligt tacksamma när vi kommer med julklappar.
Hade vi i år även kunnat överlämna en check till Rogrute
från medmänniskorna i Sverige, så hade det varit helt
fantastiskt!
Svensk Åkeritidning och Esperssons Åkeri sätter
nu in tusen kronor var på Åkarhjälpens nybildade
plusgirokonto. Samtidigt utmanar vi alla andra med
hjärtat på rätt ställe att också skänka en peng.

Vad är
Åk arhjälpen?

Svensk Åkeritidning startar

nu Åkarhjälpen tillsammans
med
Stefan Espersson på Espers
sons Åkeri i Hörby.
Slår det väl ut är tanken att
varje år göra ett gemensam
t
upprop och samla in till ett
behjärtans vär t ändamål,
där fokus ska vara ny tta – int
e adminis trativa kostnader.
Årets insamling görs för att
stödja fat tiga cancer sjuka
barn i Lit auen. Pengar sät ter
du in på vår t

Plusgirokonto 68 51 15
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Kontot är öppet från idag, fra
m till den tionde december.
Tanken är att for tlöpande på
Akeritidning.se rapportera
om hur mycket vi får in. Ön
skar du som bidragsgivare
vara anonym, lämna medd
elandefältet tomt.

Stor t tack!

Du kan skänka pengar till oc

h med den tionde decemb

er.

