
 

Humanitære projekter: 

Distrikt 46 har igennem de senere år samlet en del penge til humanitære projekter, der er doneret penge til 

en del lokalt forankrede projekter, desuden er der doneret penge til :  Verdens børn, SOS- børnebyerne, 

Hospitalsklovnene, Julemærkehjemmene,  Terres des Hommes,  Stafet for livet og Seva Kendra klinikken i 

Indien 

I året 2011/ 12 blev der indsamlet 155.306,- kr. derudover blev der i samarbejde med andre indsamlet 

80.700,- kr. 

 I året 2012/13 indsamlet 159.422,- kr. derudover blev der i samarbejde med andre indsamlet 85.422,- kr. 

Udover dette støtter distrikt 46 naturligvis også Inner Wheel Danmarks års indsamling.  

 

Aktiviteter i distriktet:  

  Gademix er et socialt værested  

Gademix har i 12 år været samlingssted for børn og unge mellem 10 og 16 år under 
Landsforeningen ”Unges vel”. Børnene bor i kvarteret omkring Knud Hansens Vej i Kolding. Der er 
både indendørs- og udendørsaktiviteter bl.a. lektiecafé, boldbaner trampoliner og en Parkour Park 

Målet var at samle penge ind til CIRKUS GADEMIX 2013, hvor man vil tilbyde mindst 100 børn og 
unge en 5 dages Cirkus Workshop i samarbejde med Isabella Enoch Fra Cirkus Dannebrog. 

Som tak for det spændende foredrag donerer Christiansfeld Inner Wheel et beløb til Gademix i 
Kolding. 

 

 

Haderslev og Hertug Hans IW har samarbejdet om at støtte Stafet for livet – Kræftens 
bekæmpelses arrangement i Damparken Haderslev den 7. og 8. september 2013. Målet var at 
indsamle omkr. 3000 kr. til Kræftens bekæmpelse, men resultatet blev det flotte beløb på ca. 20.000 kr. 

 

 



 

Haderslev Inner Wheel Klub kom i et fantastisk julehumør i november. Vort klubmedlem Birthe 
Hartmann afleverede smukke røde og grønne dækkeservietter og hyacintkræmmerhuse syet i 
patchwork.  Et imponerende arbejde som Birthe behersker 100%., hun syede ca. 40 
dækkeservietter og 22 kræmmerhuse, disse indbragte det flotte beløb af 5.700 kr. Beløbet går 
ubeskåret til velgørenhed i Inner Wheel regi.  
 

 


