Børnenes Kontor Odense modtager donation på 25.000 kr.:

Frivillige kan nu hjælpe flere børn i trængte familier
Alle bliver berørt af coronakrisen, men nogle er hårdere ramt end andre. Udsatte børn betaler en særlig
høj pris, og det er en afgørende opgave at mindske krisens følgevirkninger mest muligt. Børnenes Kontor
Odense er en af de foreninger, der tager denne opgave på sig ved at uddele tøjbilletter, som kan bruges i
nogle af byens forretninger. Foreningen har netop modtaget en donation på 25.000 kr. fra Poul Erik Bech
Fonden, og derfor kan de nu uddele tøjbilletter til endnu flere udsatte børn.
Coronakrisen kan sætte varige spor hos socialt og økonomisk trængte familier, og derfor er det centralt, at
der bliver gjort en indsats for at samle udsatte børn op. Børnenes Kontor er en af de foreninger, der
brænder for at støtte børn i trængte familier. Gennem de seneste 50 år har foreningen uddelt tøjbilletter til
udsatte skolebørn. Familier kan ikke selv søge om tøjbilletterne, da det er foreningens repræsentanter, der
i samspil med lærere på skolerne, finder de elever, som har mest brug for hjælpen. Med donationen på
25.000 kr. fra Poul Erik Bech Fonden ser foreningen frem til, at de kan hjælpe endnu flere udsatte børn.
Susan Stage, bestyrelsesmedlem i Børnenes Kontor Odense, siger:
”Coronakrisen har ramt mange socialt udsatte børnefamilier, og derfor er det ekstra vigtigt, at familierne
får hjælp lige nu. Mange skolebørn er blevet indstillet til tøjbilletterne, da en del familier er kommet i social
nød, og vi vil selvfølgelig allerhelst kunne hjælpe dem allesammen. Med den store donation fra Poul Erik
Bech Fonden kan vi hjælpe ekstra mange trængte familier med tøjbilletter, og det er vi glade for, for der er
virkelig brug for hjælpen.”
Poul Erik Bech Fonden donerer 25.000 kr.
Morten Nancke og Karsten Sommerlund, EDC Poul Erik Bech Odense, stod for selve overrækkelsen af
donationen. Morten Nancke udtrykker stor respekt for de frivillige i Børnenes Kontor Odense:
”Bag os er Poul Erik Bech Fonden, som via overskuddet fra mæglervirksomheden støtter foreninger, som
brænder for at gøre en forskel for udsatte børn, og det er Børnenes Kontor Odense et rigtig godt eksempel
på. Foreningen sørger med to årlige uddelinger for, at udsatte børn får tøjbilletter til byens forretninger, og
de hjælper hvert år flere hundrede børn i kommunen. Børnenes Kontor Odense har hjertet på rette sted, og
de frivillige udfører et meget vigtigt stykke arbejde.”
Børnenes Kontor er en landsdækkende forening, der har lokalkontorer i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Horsens,
København, Randers, Roskilde og Odense. Alt arbejde i foreningen er frivilligt.
Om Poul Erik Bech Fonden
Poul Erik Bech Fonden er en almennyttig fond, som blev stiftet i 2015 i forbindelse med generationsskiftet i
ejendomsmæglervirksomheden EDC Poul Erik Bech. Gennem overskuddet fra mæglervirksomheden støtter
fonden frivillige foreninger, der gør en forskel for udsatte børn. Foreninger, der har brug for en
håndsrækning, kan læse mere og ansøge om midler på www.poulerikbechfonden.dk.
Senest har følgende foreninger modtaget støtte af Poul Erik Bech Fonden: BROEN Danmark, Kolonibanden,
Børnenes Kontor, Mellemfolkeligt Samvirke, Egedal Flygtningenetværk, Familieforeningen Skt. Klemens,
Mentor Gestus og Pangæa Børneklub.

Om Poul Erik Bech
I juni 2015 valgte Poul Erik Bech som 66-årig at gennemføre et generationsskifte i Danmarks største
ejendomsmæglervirksomhed EDC Poul Erik Bech. Løsningen på generationsskiftet blev, at Poul Erik
forærede 60% af aktierne i virksomheden til Poul Erik Bech Fonden, 30% af virksomheden til sin datter Jane
Bech og selv beholdt de sidste 10%. Via fondsejerskabet blev fremtiden således sikret for såvel
medindehavere som virksomhedens mere end 500 medarbejdere – en ejerstruktur, som kendes fra nogle
af de største, danske virksomheder.
Om EDC Poul Erik Bech
EDC Poul Erik Bech er Danmarks største og eneste landsdækkende ejendomsmæglervirksomhed og består
af 62 boligbutikker, 18 erhvervscentre og har over 500 medarbejdere. EDC Poul Erik Bech har over 40 års
erfaring og er en del af EDC-gruppen. EDC Poul Erik Bech er uafhængig af banker og realkreditinstitutter og
er den eneste fondsejede mæglervirksomhed. Størstedelen af virksomheden er ejet af den almennyttige
fond Poul Erik Bech Fonden. Gennem overskuddet fra mæglervirksomheden støtter fonden frivillige
foreninger, der gør en forskel for børn. Kender du en lokal forening, der har brug for en håndsrækning, så
hører vi meget gerne fra jer? Læs mere på www.poulerikbech.dk og www.poulerikbechfonden.dk
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