VÄLGÖRENHETSTRAVET
Visbytravet startar i år, 2019, ett samarbete med Assistanshund - Vägen till ett liv &
Summer Kidz . Kvällen den 25 juli arrangeras ett välgörenhetstrav till förmån för barn som
llider av psykisk ohälsa.
Roger Albrecht är den lokala eldsjälen som de senaste åren kämpat för att ge barn som
lider av psykisk ohälsa rätten till vad han kallar ett liv. Ett liv där barnen får umgås med
kompisar, skratta och utvecklas. Rogers berättelse är mycket gripande och han brinner nu
för att visa djurens positiva inverkan för dessa barn i praktiken.
Utöver det ekonomiska bidrag som skänks så kommer Visbytravet även att starta ett
projekt med Summer Kidz-deltagarna där barnen får komma och träffa och arbeta med
hästen, som i många studier har visat sig ha en positiv inverkan på oss människor. I
synnerhet någon som är sjuk.
Några av de många fördelar kontakten med hästen skapar är välmående genom en socialt
kravlös relation, ökad självkänsla genom kontroll, tillfälle att flytta fokus från sjukdomen,
motivation och meningsfullhet samt bidrar till en tydlig struktur som främjar måendet.
Visbytravet kan erbjuda möte med hästen i en miljö som förhoppningsvis främjar
välmående för de barn som idag lider av psykisk ohälsa. Av det bidrag som samlas in
kommer hälften att gå som likvida medel till projekten Assistanshund - Vägen till ett liv
samt Summer Kidz. Hälften kommer att användas till projektet med häst via Gotlands
Travskola.
Ni är viktiga!
Du och ditt företag kan bidra genom att skänka 1,2 eller 5 kronor per gäst som kommer till
Visbytravet den 25 juli. Den kvällen kommer vi ägna till unga som lider av psykisk ohälsa.
Bidraget hjälper de gotländska barn som idag lider av psykisk ohälsa att få en mötesplats
och stöd av både djur och medmänniskor- i den stund de behöver det som mest.
Ni som varit med i insamlingen kommer att synas via er företagslogotype på flera ställen
på arenan, Visbytravets hemsida, Facebook-sida, instagram, twitter och i annan media som
kommer uppmärksamma initiativet.
Var med och skänk pengar för en bra sak!
Med vänlig hälsning Simon Röcklinger, Visbytravet.
Kontakta mig via E-post simon,rocklinger@visby.travsport.se, eller telefon 070 486 55 85

