
COUCOU! C’EST CLARA (28/03/2022) 

I dette sidste rejsebrev vil jeg fortælle lidt om at være frivillig for Fransk Røde Kors (la Croix-Rouge) her i 

Montpellier. I Montpellier har Røde Kors mange forskellige funktioner - vi har vores hovedkontor på Boule-

vard Henri IV, hvor der for eksempel serveres frokost og aftensmad for alle, der har brug for et varmt måltid.  

Derudover er der også en Røde Kors genbrugsbutik (en såkaldt ‘vestiboutique’) med tøj til voksne og børn, 

legetøj og ting til hjemmet. Lige overfor driver Røde Kors et opbevaringssted “bagagerie”, hvor hjemløse kan 

få en personlig opbevaringsboks til deres mest værdifulde ejendele (som pas og memorabilia, og andet man 

ikke ønsker at miste eller ikke har mulighed for at bære på).  

Lige ved siden af “bagageriet” driver Røde Kors et it-center, hvor jeg primært har arbejdet. Her er også adgang 

til computere og administrativ hjælp (hjælp til analfabeter, jobansøgning og betaling af regninger). Inden 

starten af april solgtes der også brugte bøger og skoleudstyr til en billig pris. Stedet fungerer også som adresse 

til folk (primært hjemløse eller folk, der er i gang med at flytte), så de kan modtage deres post i sikkerhed - 

det er selvfølgelig ikke muligt at have sin folkeregisteradresse hos Røde Kors. 

I Montpellier drives Røde Kors stort set kun af frivillige kræfter - nogle kan kun hjælpe til én gang imellem 

mens andre arbejder flere gange om ugen, al hjælp er vigtig! 

Det kan helt klart anbefales at tage et kig forbi en Røde Kors butik, næste gang du besøger Frankrig (nogle 

gange bliver de kaldt Chez Henry efter grundlæggeren af organisationen, Henry Dunant). Man kan finde gode 

ting til billige penge samtidig med, at man støtter en god sag. 

Krigen i Ukraine fylder selvfølgelig også meget i Frankrig og hos Røde Kors. For nyligt blev to gymnastiksale i 

Montpellier forvandlet til at kunne huse flygtninge fra krigen i Ukraine - drevet af frivillige kræfter 24 timer i 

døgnet. Her er der aktiviteter for børn og mulighed for forskellige former for hjælp, som adgang til internet, 

husly, mad og professionel hjælp. 

Jeg synes det er utroligt interessant og meningsfuldt at arbejde som frivillig, og jeg har ikke fortrudt at tage 

herned for at være frivillig et eneste sekund!  

Der er altid brug for flere frivillige hænder, og især lige nu. Skulle du have lyst til at blive frivillig for Røde Kors 

i Danmark, kan du læse mere her: www.rodekors.dk/bliv-frivillig  

 

Alle kan (og burde) gøre en forskel <3  

Clara 


