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Vi får mulighed for at sætte en
»
»
masse nyt i gang, og jeg er dybt tak-

nemlig for den kolossale opbakning.
LISBETH JOHANSEN, initiativtager til LittleBigHelp

Lisbeth fra Hobro rundede
(næsten) millionen
INDSAMLING: Stod bag velgørenhedsgalla, som indbragte 930.000 kr. til projekter for piger i Indien
Lisbeth Johansen er dybt taknemlig over den store støtte

Af Jørgen Tøttrup
og Kim Matthäi Leland (foto)
joergen.toettrup@nordjyske.dk

KØBENHAVN/HOBRO: Næsten
en million kroner.
Det er resultatet af en indsamling, hjælpeorganisationen LittleBigHelp netop har
afrundet med en velgørenhedsgalla på Hotel Hilton i
København.
Bag organisationen står
Hobro-pigen Lisbeth Johansen, og hun er garant for, at
hver eneste krone vil blive
brugt til nye projekter for piger, som lever et udsat liv på
gaden i Kolkata-området i
Indien.
- Det er helt fantastisk. Vi
får mulighed for at sætte en
masse nyt i gang, og jeg er
dybt taknemlig for den kolossale opbakning, siger en
meget rørt Lisbeth Johansen.
Hun tog i 2010 initiativ til
organisationen, og velgørenhedsgallaen var den fjerde i rækken. Første år blev
der indsamlet 120.000 kr., i
fjor nåede man op på
675.000 kr., og med
930.000 kr. i år blev rekorden altså slået ganske eftertrykkeligt.
- Indsamlingen fortsætter
helt frem til 12. november,
men jeg tror ikke, vi når at
runde en million i år. Det må
blive målet næste år, siger
Lisbeth Johansen.
Hendes indsats for indiske
gadebørn indbragte hende
tidligere på året titlen som
Årets Helt i Danmark, og at
flere og flere får øjnene op

Lisbeth Johansen flankeret af forældrene Poul Anker og Hanne Johansen.

for det store arbejde, hun og
en masse frivillige hjælpere
lægger for dagen i LittleBigHelp, skinnede klart i
gennem i forbindelse med
velgørenhedsgallaen. Bl.a.
blev der fra scenen overrakt
en check på 60.000 kr. fra foredragsvirksomheden Athenas.
Massevis af firmaer havde
doneret flotte gaver, som
blev solgt ved en auktion under ledelse af auktionarius
Kasper Nielsen fra auktionshuset Bruun Rasmussen.
Det var gaver i form af rejser,
hotelophold, vin, tøj og eksempelvis en tegning af Kurt
Westergaard. Den fik i øvrigt
hammerslag for et bud på
den nette sum på 35.000 kr.
I løbet af aftenen rullede på
storskærm også en tekst
over med navne på såvel store som små bidragsydere.
Showet blev skruet sammen af en veloplagt konferencier Jes Dorph-Petersen,
og undervejs var der underholdning af bl.a. Camille Jones og Rasmus Botoft fra
Rytteriet. Mere alvorligt og
meget tankevækkende fortalte Lisbeth Johansen om
LittleBigHelps arbejde og
om de forfærdelige forhold,
som unge piger i Indien lever
under.
LittleBigHelp modtager
fortsat støttebeløb på www.
betternow.org/dk/gallaindsamling.

Jes Dorph Petersen - her med indisk look - i samtale med Lisbeth
Johansens mor, Hanne Johansen.
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Fly Aalborg - Malaga t/r
kr.
Lufthavnstransfers t/r
Pris pr. person i db. vær.
7 overnatninger på 4-stjernet hotel
Helpension inkl. vin til frokost og aftensmad
3 udflugter til Gibraltar, Ronda og Antequera
Dansk rejseleder

Bestil på

www.besttravel.dk eller ring 70 20 98 99. Oplys annoncekoden: NORDJYSKE
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