Camping – gør noget for hjertet
Hjerteforeningen fik for 4. år i træk overrakt en check af DK-CAMP. I år var checken på kr. 207.112.
Pengene er dels doneret af foreningen DK-CAMP og derudover har campingpladserne henover sæsonen
arrangeret mange, spændende events og aktiviteter, hvor der er blevet indsamlet penge til Hjerteforeningen.
Der var også i år stor opbakning fra Hjerteforeningens frivillige, som mødte op mange steder, bl.a. for at
måle blodtryk og checke generel sundhedstilstand blandt campisterne. Rigtigt mange campingpladser havde
arrangeret cykelløb, vandreture, og forskellige løb, og der blev konkurreret om, hvor mange kilometer
pladsen sammenlagt kunne nå.
Vi har nu registreret, at ca. 110 DK-CAMP pladser har anskaffet sig en hjertestarter gennem foreningen. En
hjertestarter på pladsen er i høj grad med til at skabe tryghed blandt campisterne
- Knap 325 af landets 484 campingpladser er medlemmer af vores organisation. Dermed har vi en helt unik
kontaktflade til mere end en kvart mio. danske campister, siger formanden for DK-CAMPs Hjerteudvalg,
Niels Gaj Nielsen.
- Som organisation kan vi derfor være med til effektivt at støtte Hjerteforeningens arbejde og dermed
forskningen i hjerte- karsygdomme, og måske kan vi være med til at hjælpe nogle mennesker til et sundere
liv.
Ved DK-CAMPs landsgeneralforsamling i Svendborg modtog Hjerteforeningen v/Tim Boye Jensen checken
på de 207.112 kroner.
Derudover deltog DK-CAMP i Hjerteforeningens kampagne GØR NOGET FOR HJERTET som sølvpartner
i Hjertegalla showet, som blev vist på TV2 Charlie lørdag den 19. november. En sølvpartner støtter med kr.
50.000. Formålet med indsamlingen, er at skaffe penge til at kunne redde liv ved hjertestop. Showet var også
en del af en større 5-årig kampagne, hvor Hjerteforeningen sætter fokus på at uddanne danskerne, så vi kan
blive flere, der både kan og tør redde hinanden.
Billedtekst:
Bestyrelsesmedlem og campingpladsejer Niels Gaj Nielsen overrækker på vegne af DK-CAMP gavechecken
til Hjerteforeningen.

