
Vill du sponsra Diabetsmammornas kollo
för barn och föräldrar?
Till Diabetesmammornas kollo kommer barn och föräldrar från hela
landet. Barn med diabetes typ 1 är det som förenar oss.

Diabetes typ 1 är i flera avseenden en dold sjukdom. Många tror att det
bara är att ta en spruta, äta mat och motionera rätt så är allt bra men
denna sjukdom består av så mycket mer än bara kost, motion och insulin.
Alla faktorer i det dagliga livet måste vägas samman och analyseras för en
bra inställning av sjukdomen. Det ställer höga krav på personen med
diabetes och hela den berörda familjen. Vi har sett att det finns ett stort behov av att träffa 
andra som är i liknande situation. 

Verksamhet vi erbjuder idag

Idag kan den ideella föreningen Diabetesmammorna erbjuda fyra kollon per år – vilket 
innebär tre dagar för ett barn och en förälder inklusive mat, logi och aktiviteter. 

Syftet med kollo är att barnen med diabetes ska träffa andra barn med samma sjukdom - att 
få känna att de är normen och att hitta gemenskap. 
På lägren arbetar ungdomsledare som alla har erfarenhet av diabetes typ 1, antingen av sin 
egen sjukdoms eller av ett syskons. Syftet med kollo är också att föräldrar ska träffa andra 
och att få råd och stöd som ett komplement till sjukvården.
Till kollot kan representanter för sjukvård och företag bjudas in med syfte att utbilda och 
sprida kunskap och hjälpmedel och annat.

Sammanfattningsvis ska deltagarna få möjlighet att känna trygghet, gemenskap, glädje och 
inspiration att orka leva bra liv. Kollot innehåller aktiviteter, gruppdiskussioner, föreläsningar, 
samarbetsövningar, samtal samt massa bus och tokigheter.

Verksamhet vi skulle vilja utveckla

 Utöka barnkollo med en förälder- tredagar inkl. mat-logi-aktiviteter

 Familjekollo- fyra dagar inkl. mat-logi-aktiviteter

Vill du hjälpa oss att hjälpa andra?
Diabetesmammorna är en ideell förening och är därför beroende av sponsorer och frivilliga 
donationer för att driva verksamheten vidare och för att hålla kostnaderna nere för 
familjerna. Alla bidrag är välkomna oavsett om det är pengar eller annat bidrag i form av 
produkter eller donation av mat till kollot. Företag som sponsrar kommer självklart att synas i
våra olika forum. 

Har du frågor? Kontakta oss!

Telefon: Helena Westlin 0730810778      Swishnummer: 0730810778 (märk insättning med stödläger)
                Lotta Carlberg 0702041906        Bankgiro: 5019-6880
Mail: info@diabetesmammorna.se           Hemsida: www.diabetesmammorna.se
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