Under många år har jag haft
en dröm om att starta upp en
organisation där vi kan hjälpa barn
och ungdomar, som behöver stöd
och hjälp på olika sätt och nu är vi
äntligen igång.
Jag som har startat denna insamlingsstiftelse heter
Nanne Grönvall, men vi är ett helt team av eldsjälar
som brinner för att försöka förbättra situationer för
barn och ungdomar som har det tufft på ett eller
annat sätt.
Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse
och är, precis som de flesta andra hjälporganisationer,
beroende av frivilliga ekonomiska donationer.
Jag arbetar helt ideellt med detta och gör även
flera spelningar per år för att samla in pengar till
stiftelsen.
Jag växte själv upp med alkoholmissbruk i min
omgivning och vet hur beroende man är som liten
av vuxnas ansvar och hur ens uppväxt påverkar en
vidare i livet. Jag är också medveten om hur viktigt
det är med kärlek och uppmuntran, vilket jag också

fått uppleva under hela min uppväxt. Det vill jag
förvalta vidare genom att nu peppa och försöka
hjälpa andra som behöver stöd.
Jag är glad och tacksam över att jag nu äntligen
får möjlighet att ägna mig åt det jag älskar och
brinner för, barn och ungdomar och deras framtid.
Stiftelsen kommer att engagera sig genom att bl.a.
hålla föreläsningar och ordna träffar i skolorna
men också genom läger för barn och ungdomar där
de får möta jämnåriga i liknande situationer som
de själva, mobbade, tuffa hemförhållanden eller
annan utsatthet. Vi kommer också göra läger och
samarbeten för att hjälpa de som av många uppfattas
som ”stökiga och arga”, har stor frånvaro i skolan
eller sådana som utsätter andra för mobbing. Jag tror
stenhårt på att fånga upp dem som behöver stöd,
i tid, och framförallt är min fulla övertygelse att
Ingen föds ond! Får vi människor bara en bra start,
så kan vi skapa oss ett bra liv och känna trygghet,
empati och kärlek till oss själva och till andra. Den
starten vill vi försöka hjälpa till med, bäst vi kan.
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Stöd oss. Vi har bankgirokonto: 338-9160.

