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Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr uppmärksammar sitt jubileumsår med stora donationer
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr som fyller 100 år i år uppmärksammar sitt jubileumsår genom
större donationer och satsningar med sammanlagt ca 6,2 miljoner euro som på lång sikt har betydelse för
barn och unga.
Enligt verkställande direktör Gun Sandberg-Wallin har Stiftelsen Brita Maria Renlund sr bland annat
beslutat verkställa en bestående professur i småbarnspedagogik vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors
universitet och en bestående professur i småbarnspedagogik vid pedagogiska fakulteten i Vasa vid Åbo
Akademi
Stiftelsen har även gett en donation till Konstuniversitetet för svenskspråkig utbildning som riktar sig till
barn och unga, och donationer till Arcada och Novia för deras utbildningar inom social- och
hälsovårdsområdet.
Bland övriga satsningar under jubileumsåret stöder stiftelsen kokboken ”Tack för maten” som skickas ut till
alla svenskspråkiga 3-åriga barn i Finland. Boken görs i samarbete med Marthaförbundet. I samarbete med
Unga teatern bekostar stiftelsen pjäserna Lilla Farbrorn och Gullivers nya resor för barn på daghem och i
skolor i Huvudstadsregionen
Karl Herman Renlund grundade år 1918 stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr till minne av sin mor och
stiftelsen har under 100 års tid delat ut ansenliga understöd till verksamhet för barn och ungdomar. I
samband med jubileumsåret skriver Annette Forsén en historik om K. H. Renlunds liv och om stiftelsens
verksamhet under 100 år. En donation har getts till Karl Herman Renlunds födelsestad Karleby för att skapa
en upplevelsepark för barn och unga, parken ska heta Brita Marias park, och för barn ordnas i Karleby och i
Helsingfors en tidsresa i Karl Herman Renlunds fotspår.
Därtill är utdelningen för år 2018 totalt 7 019 290 miljoner euro. Sammanlagt gjordes 434 ansökningar om
understöd och 356 sökande eller 82% beviljades understöd år 2018.
På stiftelsens webbplats http://bmr.fi finns en förteckning över alla beviljade anslag

Mera information:
VD Gun Sandberg-Wallin tfn 0500 481 025
Styrelseordförande Laila Andersson tfn 050 414 0311

