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Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en landsdækkende almennyttig humanitær forening, som 
tilbyder rådgivning og økonomisk hjælp til socialt/økonomisk udsatte – fortrinsvist enlige – forældre og 
gravide, som er særligt trængte, og som ikke har andre muligheder for at få støtte. 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
Tak fordi I gør forskel for udsatte familier 

 
- Jeg er så glad og lykkelig over jeres legat. Jeg har købt en rigtig fin bærbar og glæder mig sådan over den. 

Udover at den er mit arbejdsredskab til min konkrete uddannelse giver den mig også en ualmindelig dejlig 

følelse af frihed og muligheder” 

Mor, der har modtaget et legat med midler stillet til rådighed af Zonta København I 

 
Kære Biola Akinde og Zonta København I 

Mange tak for den flotte bevilling på kr. 10.000 til vores sociale arbejde til fordel for udsatte 

børnefamilier og gravide kvinder. Midlerne er nu uddelt til tre forskellige enlige kvinder i København. 

Legaterne er fordelt til: 

 

• En kvinde, der bor på krisecenter med sin datter, har modtaget et legat til en PC til uddannelse 

og arbejde. 

En kvinde, der har boet på krisecenter, og som har modtaget et legat til at købe en fryser og et 

komfur til hendes og børnenes nye lejlighed. 

• En kvinde, der læser HF på e-learning, har modtaget et mindre legat til mad og en uventet ekstra 

regning. 

 

Rigtig mange udsatte forældre forlader sig på Foreningen til Støtte for Mødre og Børn, som deres sidste 

udvej, når ingen andre kan hjælpe eller vejlede dem. For at kunne være der for de familier, er vi helt og 

aldeles afhængig af den støtte, vi modtager fra fonde og velgørende organisationer, så vi kan udføre 

vores arbejde.  

 

Vi er dybt taknemmelige for jeres bidrag til at løse denne vigtige opgave. 

  

Med venlig hilsen 

 
  
Maria Michell Blankensteiner  
Sekretariatsleder  
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