
Fodboldmor samler
støvler til Als og Ghana
HJÆLP: Jette Axel-
sen er mor til to jod-
boldspillede børn, så
da hun oplevede, at
andre børn havde
svært ved at få råd
til støvler, tog hun
affære.
ALS: I Nordals Boldklub er af
to medlemmerne søskende-
parret Kasper og Thea på hen-
holdsvis 12og 10år. Deres mor
Jette Axelsen tilbringer ofte
en eftermiddag på sidelinjen,
og der var her, hun fik en god
ide.

Flere gange havde Jette
Axelsen lagt mærke til en pi-
ge,der sad på sidelinjen, mens
veninderne spillede med på
holdet. Defaldt i snak, og Jette
fandt ud af, at pigens forældre
ikke havde råd, efter de var
blevet skilt. .

- Jeg tænkte lidt over, hvad
man kan gøre for at hjælpe og
heraf fødtes: Støvlecentralen.
Hos Støvlecentralen kan man
aflevere brugte men stadig fl-
ne støvler til gavn for andre
fodboldspillere. Jeg henvend-
te mig til Nordals Boldklub,
der syntes godt om ideen og
ved henvendelse hos byens lo-
kale sportsforretning fandt

han ideen rigtig god, og fak-
tisk tilbød han at være en del

. af Støvlecentralen på fornem-
meste vis. Han giver nu 20pro-
cent i rabat på køb af nye støv-
ler, hvis man afleverer et
brugt par til Støvlecentralen,
fortæller Jette Axelsen i en
mail til Ugeavisen.

50 kroner
Et par støvler i Støvlecentra-
len koster O-50kroner, og pen-
gene går ubeskåret til ung-
domsafdelingen ogderes med-
lemmer.

-Jeg har været i gang et par
måneder, og Støvlecentralen
er en succes, vi har fået mange
støvler ind i »butikken«, og
der er også røget cirka 10par
retur til fodboldbanen blot på
andre fødder, oplyser Jette
Axelsen.

I øjeblikket er der cirka 30
par fodboldstøvler på lager, og
ved forespørgsel fra en ung
idrætsudøver, har Støvlecen-
tralen valgt at sende 18 par
med DG! til Ghana, hvor støv-
lerne kommer til at gøre gavn
hos børn, der ikke nødvendig-
vis nogensinde kommer til at
eje et par fodboldstøvler, hvis
de selv skulle købe dem.

Nordals Boldklub har i den
forbindelse sponsoreret tre
helt nye fodbolde, som også
kommer med til Ghana til
gavn og glæde.
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