Dansk Flygtningehjælp
Ungdom

Madfællesskaber og dabke kommer til
nye byer med projektet MadMekka Plus
Med en ny stor donation fra Det Obelske Familiefond kan DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom
i de kommende år udbrede deres succes til i alt 6 byer.

”

MadMekka er et velafprøvet og et relevant tilbud
i de byer, hvor det findes i dag, og nu ønsker man
så at udvide og udvikle. Det synes vi er en god idé.
Hvis noget virker, vil vi gerne støtte, at man laver
mere af det.
– Michael Bjørn Nellemann Direktør,
Det Obelske Familiefond

MadMekka-landkortet udvides i første omgang til
Aalborg, hvor de frivillige netop har slået dørene op
for det første event, og senere Esbjerg og trekantsområdet. I disse byer vil DFUNK udvikle MadMekka som et regionalt samlingspunkt og samtidig
styrke kvalitet og sundhed i madlavningen gennem
workshops og inspirationsoplæg.

”

Siden 2016 har DFUNK drevet madfællesskabet
MadMekka i Århus og København, og siden 2018 i
Odense. MadMekka tiltrækker 40-50 deltagere per
by hver uge – mange unge med flygtningebaggrund,
men også mange andre unge, der gerne vil tage
del i fællesskabet omkring madlavning og spisning.
MadMekka er i Århus og København blevet et omdrejningspunkt for en lang række af andre aktiviteter - løbehold, musik og dans, debatarrangementer,
højtidsfejringer og meget mere. Med den nye støtte
fra Det Obelske Familiefond har DFUNK nu mulighed
for ikke kun at udvikle MadMekka, men også alt det
som sker omkring. I det nye format har projektet
derfor navnet ’Madmekka Plus’.

Vi er utroligt glade for den flotte donation fra Det
Obelske Familiefond, og glæder os over at kunne
udbrede vores succes med MadMekka. At lave og
spise mad sammen skaber rammerne for et ligeværdigt møde mellem mennesker, og den naturlige
kultur- og erfaringsudveksling som vi oplever ske,
er et direkte resultat af den fælles aktivitet som
vores fantastiske frivillige faciliterer.
– Natasha Al-Hariri, Direktør,
DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom

