Barnmässan för Barns Bästa
Barnmässan inleder samarbete med den ideella organisationen Barns Bästa.
Dels kommer organisationen som driver sommarkollo i Karlstad få ett ekonomiskt bidrag och
dessutom kommer de närvara på årets Barnmässa.
– Vi gör det för att vi tycker att det är viktigt att jobba med lokalt förankrade projekt som vänder sig
till barn, säger Linda Modin Klemner, ägare och grundare av Barnmässan.
Charity begins at home eller välgörenhet börjar hemma, brukar man säga och därför inleder Barnmässan nu
ett samarbete med Barns Bästa som driver ett öppet kollo vid Vänern på somrarna.
– Det känns jättebra att Barnmässan kan vara med och bidra till att skapa den här möjligheten för barn och
barnfamiljer, säger Linda Modin Klemner.
På sommarkollot får barn mellan 7 och 12 år chansen till en härlig sommarlovsupplevelse i en trygg och
naturskön miljö.
– Vi är väldigt glada att Barnmässan vill vara med och stötta vår verksamhet. Vi ser att det finns ett stort
behov för barnen i våra kommuner att få komma ifrån vardagen, och att de mår bra av att få uppleva sjö och
natur, säger Thomas Österdahl, verksamhets ledare på Barns Bästa.
Barnmässan, som arrangeras för elfte året i rad, jobbar sedan tidigare med flera olika välgörenhetsprojekt.
Ett exempel är Välgörenhetsmålet där man varje år hittar en plats eller verksamhet som verkligen behöver all
hjälp den kan få. Och det har alltid varit med utsatta och behövande barn i fokus. Tillsammans med
Barncancerföreningen, Röda Korset, Rädda Barnen och andra hjälporganisationer i Karlstad har man kunnat
förändra tillvaron i de mest akuta situationer både i Sverige och övriga världen.
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Men även om de allra mest utsatta områdena och människorna ofta hör hemma långt ifrån Sverige
så tycker vi att det är viktigt att även vara med och ta ansvar här hemma i Värmland. Därför stöttar vi
Barns Bästa, säger Linda.

