
 

 

                                                                                                                         4. juli 2018 

 

Kastrup Inner Wheel inviterer jer til at deltage i et spændende arrangement den 17. september: 

 

Kastrup Inner Wheel har inviteret Anne Hansen til at komme og fortælle om et beundringsværdigt 

projekt i Chile, børnebibliotekerne Libro Alegre (Glad Bog), hvor børn fra ressourcesvage 

familier kan læse og låne bøger og finde en voksen at snakke med og et roligt fristed i en ofte 

kaotisk hverdag. Anne er en fantastisk, dynamisk og meget spændende dame, som har boet en stor 

del af sit liv i Chile og derfor taler flydende spansk og stadig flydende dansk. Nogle kender måske 

Anne fra foredrag hos Rotary, men Anne har så meget på hjerte, at to foredrag med hende aldrig 

bliver ens.  

 

Anne har egenhændigt oversat Peter Pedal, Pippi Langstrømpe, Mis med de blå øjne etc. til spansk, 

ved at klæbe almindeligt papir med spansk oversættelse ind i de originale bøger! Dejligt at tænke 

sig, at børn i Chile blandt andet sidder og læser om Mis med de blå øjne. 

 

Pt. er de i gang med at få bygget deres egen biblioteksbygning, så de ikke længere skal være 

afhængige af at bo til leje. Anne Hansen ”sælger” mursten til en symbolsk pris. 

 

Rotary Hjørring Sindal forærede dem et containerbibliotek for 7 år siden. Det ligger i et socialt 

hårdt belastet område. Der spiser børnene lidt frugt hver dag, mens der læses højt inden de går 

hjem. 

 

Arrangementet finder sted mandag den 17. september kl. 17.45 hos Restaurant Air Pub, 

Kastruplundgade 47, 2770 Kastrup. 

 

Det koster 200 kr. pr. person at være med og beløbet inkluderer mad og kaffe samt vin/øl/vand. 

 

Vi håber, at rigtig mange vil deltage og på den måde være med til at støtte Libro Alegre i deres 

arbejde. 

 

Tilmelding er nødvendig på Kastrup Inner Wheels mødekalender, af hensyn til planlægningen, 

 

 

 

Mange venlige hilsener fra  

Kastrup Inner Wheel 

 

 
 

http://www.innerwheel.dk/

