De frivillige Næstehjælpere foran "Næsteskabet".

Næsteskabet indviet

På vej mod biblioteket lige ved siden af Musikteateret støder man på et blåt skab med påskriften
”Næsteskabet”. Næsteskabet har vi etableret i samarbejde med ”Næstehjælperne Albertslund”. Ideen med
skabet er, at man kan sætte ”overskuds” madvarer og husholdningsartikler på hylderne, og har man brug for
noget, kan man tage det.
Karen Engberg fra Næstehjælperne Albertslund fortæller: ”Vi håber folk vil bruge skabet, både til at komme
madvarer i, som de ikke selv kan bruge og selvfølgelig til at hente mad, hvis de er økonomisk trængt, eller bare
lidt flad sidst på måneden. Det gør ikke noget at pastaen f.eks. har overskredet ”bedst før” datoen, det bliver
pastaen ikke for gammel af”. Karen Engberg fortsætter: ”Vi er en lille håndfuld frivillige, der vil skiftes til at tilse
skabet dagligt, men vi kan sagtens bruge nogle flere, så hvis man vil være med, kan man henvende sig til enten
Næstehjælperne Albertslund eller os i Agenda Centeret.
I Agenda Centeret har vi stået for etableringen af Næsteskabet og hjulpet gruppen i gang. Vi synes, det har
potentialet til at blive et rigtig godt initiativ med både et socialt sigte og en miljøgevinst i form af mindre
madspild. Vi har hørt om et par enkelte andre "madskabe" i landet, men ikke om nogen der står i det offentlige
rum med adgang 24/7. Nu håber vi så, at alle vil tage godt i mod det, og være med til at få det til at fungere.
Det må du komme i Næsteskabet:
- Madvarer. Dvs. tørvarer som pasta, ris, dåsemad, kaffe, mad på glas o. lign. IKKE varer, der skal på køl eller frys.
Tørvarerne må gerne have overskredet ”bedst før” datoen, da tørvarer sagtens kan holde sig længere.
- Plejeprodukter og husholdningsartikler. Dvs. shampoo, rengøringsmidler, creme, toiletpapir o.lign.

