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Smagen af fællesskab - samvær over måltider sammen med landsholdet i Odense 28.+29. august
Cateringlandsholdet deltager i projekt ’Smagen af fællesskab’ i Odense weekenden d. 28. og 29.
august, hvor deltagere fra det olympiske guldvinderhold vil hjælpe udsatte børn og unge med
gode madoplevelser omkring et spisebord.
Børn, der bor i pleje, kan oftest relatere sig til følelsen af ensomhed og tanken om at være dét
eneste barn, der ikke bor hjemme hos mor og far. Derfor har den danske hjælpeorganisation
Børnehjælpsdagen igangsat projektet 'Smagen af fællesskab', der styrker relationer mellem
plejefamilier og plejebørn - over hele landet. Indsatsen er baseret på, at plejefamilierne skiftes til
at besøge hinanden i deres private hjem, hvor de spiser et måltid sammen. Den ene familie har
værtsrollen, mens den anden står for en fælles aktivitet. Plejebørnene får et større indblik i
hvordan andre familier fungerer, og de møder andre børn med samme baggrund.
’Smagen af Fællesskab' er realiseret med støtte fra Socialstyrelsen (Corona-støtte). Dansk
Gastronomisk Union bidrager med Cateringslandholdet til en 2-dages event med familierne,
og Lidl har doneret gavekort til indkøb af madvarer.
Cateringlandsholdets event med familierne finder sted på Cookery lørdag d. 28. og 29. august i
Odense. Her vil familierne mødes og få inspiration og vejledning fra medlemmer af
Cateringlandsholdet. Team Manager Lars Nielsen ser frem til nogle spændende dage med gode
fælles oplevelser. Selvom det for de unge kan være svært at møde nye mennesker, så er mad
noget alle kan tale med om, og det giver som regel mange nye sanseindtryk og ikke mindst smil på
læben, når man lærer, hvordan almindelig mad også kan smage, siger Lars Nielsen.
Dansk Gastronomisk Union omfatter landsholdene Kokkelandsholdet, Juniorkokkelandsholdet,
Cateringlandsholdet og Konditorlandsholdet, som alle konkurrerer på eliteniveau - hvor
Cateringlandsholdet senest vandt OL Guld i Stuttgart 2020. Vi står som spydspidser for kvalitet og
gastronomisk faglighed men lægger samtidig vægt på at samarbejde med andre aktører inden for
gastronomi og madkultur. Børnehjælpsdagen yder en fantastisk indsats for at støtte anbragte og
udsatte børn og unge, og vi er glade for at kunne støtte op omkring et projekt, som har fokus på
det gode måltid, samvær og fællesskabet, siger Dansk Gastronomisk Unions direktør Morten Juul
Andersen.
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FAKTA OM ANBRAGTE BØRN
Cirka 13.500 børn og unge er anbragt uden for hjemmet i Danmark (0-23 år)
Hovedparten af de anbragte børn og unge bor hos en plejefamilie - cirka 62 %.
De børn og unge, der ikke bor i plejefamilie, bor f.eks. på døgninstitutioner, akutinstitutioner,
socialpædagogiske opholdssteder, på eget værelse mv.
Kilde: Danmarks Statistik, senest verificerede tal pr. 31. december 2020.
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