København den 4. december 2015

Hr. Skæg skaber julegaveregn på danske børnehjem
Børneansigter strålede om kap med forældrenes, da Hr. Skæg sammen med selveste Julemanden satte gang i
den årlige indsamling for velgørenhedsinitiativet Operation Julegaveregn – Gaver til børnehjemsbørn i
Danmark.
December er helliget nærhed, hygge og familie for de fleste danskere. Børnene har en særlig plads i
juletraditionen og forkæles måneden igennem med gaveorgiet den 24. december som kulmination på højtidens
overflod. Det forholder sig dog noget anderledes, hvis man er barn anbragt uden for hjemmet.
Julegavebudgettet er her cirkulærefastsat og sikrer børnene en gave på lige godt 200 kroner. Sidste jul viste en
undersøgelse, at de danske forældre alene i gennemsnit køber gaver for mere end 1.100 kr. per barn. Og så er
gaver fra venner, bedsteforældre og andre familiemedlemmer ikke engang medtaget. Det er en forskel, der
kommer oven i den allerede store kontrast, der opstår, når man lever sit børneliv på institution.
Heldigvis har anbragte børn en trofast ven i den populære TV-figur Hr. Skæg. I denne uge satte Hr. Skæg som
ambassadør for Operation Julegaveregn sammen med den helt rigtige julemand fokus på de anbragte børns
vilkår. Operation Julegaveregn samler penge ind, der fordeles til julegaveindkøb af FADD – Foreningen af døgnog dagtilbud for udsatte unge. Gaverne købes af børnenes venner, pædagoger eller af forstanderen på den
enkelte institution. På den måde sikrer Julegaveregn, at gaverne vælges med tanke på det enkelte barn.
”Skal vi for alvor gøre noget godt for verden,
skal vi starte med børnene. Fremtiden
bestemmes af, om vi skaber glade og trygge
børn, eller om vi svigter deres behov. Hvis jeg
kan gøre den mindste forskel for et barn, har
det været indsatsen værd”, siger Hr. Skæg.
Og hos FADD er der stor glæde, hver gang en
ny bunke julegaver til børnene er i hus:
”Børnenes fremtid afgøres ikke af en
julegave, men børn elsker julen og har de
samme drømme, uanset om de bor på
institution eller i en kernefamilie. Det har en
stor betydning for det enkelte barn at vide,
at nogen tænker på dem. Derfor er vi
kisteglade for, at Operation Julegaveregn
tørner ud for de anbragte børn år efter år”,
siger Søren Skjødt, Formand for FADD.

Hr. Skæg var populær blandt voksne og børn, da Operation Julegaveregn
startede årets indsamling til fordel for anbragte børn

Indsamlingen løber helt frem til den 22. december, og pengene fordeles løbende til de indstillede institutioner.
Det er muligt at støtte Operation Julegaveregn ved bankoverførsel eller ved at sende SMS JGR til 1220 for at
donere 20 kr. eller Gaveregn til 1220 for at donere 100 kr. Hertil lægges almindelig SMS-takst.
Se mere på www.julegaveregn.dk eller www.facebook.com/julegaveregn
Operation Julegaveren er et privat initiativ stiftet i 2007. Initiativet støttes af virksomheder, fonde og privatpersoner, der ønsker at gøre en forskel
for anbragte børn i Danmark. Folkene bag initiativet arbejder alle frivilligt og ulønnet. Se mere på www.julegaveregn.dk eller
www.facebook.com/julegaveregn
Yderligere information, kontakt venligst Rasmus G. Kristensen, Operation Julegaveregn rasmus@julegaveregn.dk, tlf. 22184156

