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Løft pigerne ud af fattigdom 

 

 

 

                     ……. Sct. Georgs Gildernes svar på Spejderhjælpen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ReachOut – Gildebrødre rækker ud til hinanden så vi sammen kan række ud i verden. 

  Formål: 

➢ Samle gilderne i Danmark om et fælles projekt 
➢ Igangsætte internationalt hjælpearbejde –    ”hjælpe unge piger ud af fattigdom”. 

    Projektet: 

I 2022 vil vi hjælpe unge piger på Sri Lanka med at passe deres 

skolegang, så de kan løfte sig selv og deres kommende familier ud af 

fattigdommen.  

Sammen med vores spejderkontakter i Sri Lanka vil vi hjælpe pigerne 

med at komme i skole hver dag - også de dage hvor de har 

menstruation.  

Ligesom her i Danmark er det nærmest tabu at tale om det, men 

forskellen er, at på Sri Lanka har det store økonomiske og sociale 

omkostninger for pigerne at sikre sig med gode hygiejneprodukter.  

Mere end 50% af piger i skolealderen har ikke tilladelse til at deltage i 

undervisningen eller vælger at blive væk under deres menstruation, 

fordi de ikke har adgang til hygiejneprodukter. 

Vi skal i fællesskab indsamle midler til projektet – ikke blot til indkøb af 

genbrugsbind, men også til undervisning og information af de unge 

piger.  

       Praktisk: 

Har I spørgsmål/forslag/kommentarer, 

er I velkomne til at skrive til:                      

reachout@sct-georg.dk 

Se mere på hjemmesiden:    

https://sct-g.dk/reachout/ 

Indsamlede beløb kan indbetales på: 
reg.nr. 4180 konto nr. 4180213791 
mærket "Reach-Out" og gildenavn 
 
Hold øje med Nyhedsbreve, SGG Debat 

forum og Facebook. 

       Status: 

Kolding firmaet Real Relief er valgt som samarbejdspartner. 

Real Relief har udviklet et specielt stof, der har en permanent antimikrobiel beskyttelse mod infektion.  

Et stof der steriliserer sig selv efter vask. 

Hygiejnebindene bliver produceret i Indien. 

Første sending på 100 pakker med 4 hygiejnebind i hver, er bestilt og bliver leveret i Colombo i slutningen af marts. 

I april sker det vi har arbejdet hen imod det sidste års tid: 

1. første orienteringsmøde med instruktørerne. 
2. første møde med de unge piger og deres mødre. 
3. de første pakker med SafePad hygiejnebind udleveres. 

 
Opfølgning på disse møder vil afgøre, hvornår næste sending afgår mod Colombo. 
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