22

NYHEDER

10. OKTOBER 2017

Ugeposten

Bæredygtigt fødevarefællesskab med liv og hjerte

Når vi andre er gået hjem fra arbejde, har klaret opvasken og måske sidder foran fjernsynet med benene oppe,
er der ofte stadig gang i aktiviteterne hjemme hos Benedicte Meyer, som er stifter af foreningen Mad til alle
Af Lykke Pia Jensen

FRIVILLIG Udefra ser det ikke
ud af meget på Stæremosen
57. Et større rødt murstenshus med masser af hvide vilde
roser der klatrer op af muren.
Ellers virker det øde og forladt.

Der er bare et vindue på bygningens forside, der står åbent.
Jeg bevæger mig i den retning
og banker på den første dør.
Det er lille kvinde i en stribet
T-shirt der lukker op.
Hun smiler og byder mig
velkommen og jeg føler mig

med det samme godt tilpas i
hendes selskab. I skarpt kontrast til det, der mødte mig
ude, er der masser af liv, mad
og mennesker herinde. Benedicte Meyer byder til at begynde med på en rundvisning i et
hus, der bærer præg af de mas-

ser af grønne mad- og mælkekasser. En hel af dem med
indhold. Særligt frugt, grønt
og brød er der rigelige mængder af.
”I går var det bare ét år siden
at foreningen MAD TIL ALLE
startede med at levere mad
til 12 familier. Allerede i dag
leverer vi mad til 120 familier
i Nordsjælland, altså cirka 400
mennesker.” Benedicte Meyer
fortæller glædesstrålende om
det projekt hun er optaget af,
mens lyset i hendes øjne brænder klart og stærkt.
”Vi har nu udviklet os til at
være et tilbud med 4 leveringssteder i kommunen: Rundinsvej i Helsinge, GLIMT i Græsted, Stæremosen i Gilleleje,
samt et i Esbønderup. Her kan
medlemmerne hente en kasse
mad 2 gange om ugen i deres
eget lokalområde. For et par
måneder siden blev der desuden tilføjet leveringer til borgere i Hillerød og Frederiksværk”, fortæller hun.

Nye vilkår vækker
det nye initiativ
Benedicte Meyer er medlem af
vennetjenesten. En forening
af mennesker i Gribskov kommune, der har valgt at tilbyde
sig som venner for de familier
der kom hertil fra især Syrien,
for et par år siden. Hun ﬁk ideen til projekt MAD TIL ALLE, da
hun sidste år i april var til møde
sammen med de andre vennefamilier i Frivilligcenteret.
Kirsten Gamst, der som
juridisk rådgiver er tilknyttet
Frivilligcenteret, havde i april
2016 indkaldt vennetjenesten

til et møde, for at fortælle om
de reguleringer i forhold til de
mest udsatte, der ville træde i
kraft pr. 1. juli sidste år.
Følelser af frustration og
afmagt var ved at rejse sig
blandt de indkaldte, da Bendicte Meyer spontant lancerede den idé, som hun allerede
samme aften ﬁk stor opbakning til. ”Jeg laver et fødevarefællesskab” sagde hun. Og det
gjorde hun.

Fra idé til virkelighed
Som noget af det første blev
Gribskov Kommune kontaktet og der kom hurtigt en tilladelse til at benytte en del af
de ledige lokaler i Gilleleje, der
alligevel stod tomme. Den første mad blev afhentet i REMA
1000 i Hornbæk og siden har
formidlingen af fødevarer til
økonomisk trængte bredt sig
med lynets hast, hvilket indikerer det store behov som MAD
FOR ALLE imødekommer.
”Maden hentes primært hos
de forskellige fødevarekæder
som foreningen samarbejder
med og tæller blandt andet,
REMA 1000, Superbrugsen,
Irma og ALDI. MAD TIL ALLE
er også blevet kendt i folkemunde og modtager løbende
overskud fra butikker der skal
lukke og ﬁk også de fødevarer,
der blev tilover efter fra Musik
i Lejet 2017.” Det er tydeligt at
mærke stifterens engagement,
mens hun taler.
”Der ligger på skrift klare aftaler mellem særlige forretninger i Nordsjælland og
MAD TIL ALLE om hvad de
henter og hvornår de hen-

ter den mad der ikke længere kan sælges i butikkerne, og
som derfor ellers skulle have
været kasseret. ALLE madvarer renses, ses efter og sorteres
inden de leveres videre og pro-
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Nyheder
des videre ud til medlemmerne er mere end 2 tons om ugen.
Tilmed fodres køer og høns
med adskillige tons kasseret
frugt og grønt hver måned, så
intet går til spilde. Det er også
værd at få med”, siger Benedicte Meyer, smilende.

Et engagement der smitter
I alt er der i dag 54 frivillige
og en stor gruppe aktive medlemmer tilknyttet projektet.
De bærende søjler i den daglige drift udgøres især af Bendicte Meyer, hvis mand, Claus Jørgensen virker ligeså engageret.
Begejstringen for det stærke
fællesskab der er blevet skabt,
gør, at de er villige til at bruge,
stort set alt deres vågne tid på
dette projekt. Foruden Benedicte, er der ansat en anden
uvurderlig person; Rim Droubi. Hun kommer fra Syrien og
taler flere sprog, også russisk,
og har derfor en central formidlingsopgave i forhold til
mange af de daglige opgaver.

Liv skaber liv – og arbejde

jekt og lokaler er godkendt af
fødevarestyrelsen.”
Det lyder som om der er tale
om store mængder af mad.
”Omfanget af fødevarer der
hentes, renses, pakkes og sen-

Der er altså nu 120 familier
der får leveret mad 2 gange
om ugen. I alt 400 mennesker.
Når man først har set de mange kasser, er det let at forestille sig hvor meget aktivitet der
er i huset, når madvarerne skal
renses, sorteres og formidles
videre. Det må virkelig skabe
liv.
”Ja”, siger Benedicte, og jeg
registrerer en ny varme i hendes stemme, da hun fortæller
om nogle af de virkninger projektet også har haft. Projektet
har efterhånden udviklet sig
fra det at undgå madspild og
hjælpe økonomisk trængte til
at være et hjertevarmt tværkulturelt fællesskab, som er ganske berigende for alle de der
involverer sig i det.
”Der er mange mennesker
der stoler på os nu”, fortæller
hun. ”Vi er ikke kommune eller
en anden instans, så med tilliden er der efterhånden også
opstået en særlig ånd”, fortæller hun videre. Denne særlige
ånd er måske det, der tiltrækker brugerne til at blive frivillige medarbejdere i fællesskabet. Og samtidig det, der gør,
at projektet allerede har dan-
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net nye skud på hovedstammen, så der er i dag er etableret flere nye tilbud i forlængelse af det.
”Vi har blandt andet søgt
midler til at udvikle madlavningskurser, så medlemmerne
kan få inspiration til at anvende de, for dem, fremmedartede grøntsager, der leveres. Fx
svampe, broccoli og avocado.
Der er også etableret en have
hos 4 H i Græsted, hvor der
er mulighed for i fællesskab
at dyrke afgrøder. Her er der
blandt andet dyrket kartofler
og hestebønner.”
Foreningen har også et
samarbejde med kommunens
jobcenter. MAD TIL ALLE tilbyder praktikforløb og forelø-

bigt er deres første praktikant
Hendrin Suliman efterfølgende kommet i arbejde i få timers
ugentlig ansættelse.

Hvordan kan det
lade sig gøre
Alt dette er kommet i stand i
løbet af 1 år og 4 måneder. I
dag er der som sagt 54 engagerede mennesker tilknyttet,
samt rigtig mange medlemmer, der også frivilligt yder en
form for indsats. Mennesker
fra mange forskellige lande og
kulturer. Det kan man da kalde en succes.
Benedicte Meyer fortæller
lidt mere om processen og om
hvordan hun både i den indledende fase, og løbende, har

fået stor hjælp fra Frivilligcentrene både i Helsinge og
Græsted. Her har man bidraget med en kapacitet af viden
og ekspertise på mange områder. Også juridisk, da der skulle stiftes en forening.
”Indtægterne til projektets
udgifter til driften kommer
fra forskellige sider. Dels er der
søgt kommunale midler gennem paragraf 18, der er søgt
hjælp gennem forskellige fonde dels gennem medlemsindtægterne. Blandt andet har
TRYG fonden støttet projektet
med 808.000,- En af vores sidste store forbedringer er, at der
er investeret i en kølevogn, der
sikrer holdbarheden på fødevarerne bedst muligt.”
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Optændt af entusiamens
ild, vender jeg hjemad og glæder mig til at fortælle om dette dejlige projekt. Det er uden
tvivl fantastisk at det er lykkedes at organisere dette så velfungerende projekt i løbet af
så kort tid.
Benedicte Meyer taler endda varmt for, at det gerne må
udvikle sig til hele landet. ”Vi
ved hvordan det kan gøres”,
siger hun. ”Der skal bare være
flere afdelinger”.
Har du ved at læse dette
fået lyst til at støtte foreningen eller måske ligefrem lyst
tll at engagere dig som frivillig
kan du kontakte Mad til alle på
42558300 og få en snak med
Benedicte Meyer.

