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KIWI giver mad til socialt udsatte
Discountkæden KIWI har stort fokus på at mindske madspil. Så når en butik bliver lukket, bliver
maden doneret til forskellige formål. Da KIWI Hadsten lukkede, fik Landsorganisationen for udsatte
(LOFU) den mad, butikken ikke kunne nå at sælge.
Når KIWI lukker en butik, gør man alt, hvad man kan for at undgå madspild. Derfor samarbejder
KIWI med forskellige organisationer, som kan modtage den mad, butikkerne ikke kunne nå at
sælge.
”Vores ønske for de lukkede butikker var fra start, at vi skulle undgå at smide madvarer ud. Selv
om vi sætter priserne helt i bund, er der typisk alligevel altid noget tilbage på hylderne, når de
sidste kunder har forladt butikken. Derfor besluttede vi os for at spørge Landsforeningen for
udsatte, om de havde mod på at hjælpe os med at gøre rent bord”, siger Carsten Hansen,
kædedirektør i KIWI.
KIWIs initiativ blev vel modtaget hos de frivillige, der står bag LOFU, hvis formål det er at hente
overskudsmad fra dagligvarebutikker og give det til udsatte danskere. Ifølge Malene Mifan, der var
en af de frivillige, som kørte rundt mellem en række KIWI-butikker i Jylland, var det hele indsatsen
værd.
”I eksempelvis KIWI Hadsten hentede vi masser af frostvarer, heriblandt vildsvin, fasan og
agerhøns. Der var også pålæg som sild og ost, flutes og masser af smør. Samlet set fik vi lidt over
en halv frysetrailer med gode madvarer, som vi bl.a. uddelte til Den Blå Paraply i Randers, der på
den måde fik sikret påskefrokosten for deres brugere”, fortæller hun.
Indsatsen fra Landsorganisationen sikrede også, at brugere af Kirkens Korshærs værested og
Madam Blå i Viborg fik del af overskudsmaden fra KIWI. Det samme gjaldt otte veteraner på
KFUM’s soldaterhjem i Aalborg. Alt mad blev leveret gratis til døren med følgesedler og
dokumentation for opbevaring af køle- og frysevarer.
”Vi er simpelthen så glade for, at Dagrofa og KIWI har hjulpet os med at hjælpe en masse udsatte
borgere, som har svært ved at få enderne til at mødes”, slutter Malene Mifan.
Yderligere information
Kontakt kædedirektør i KIWI, Carsten Hansen, carsten.hansen@kiwi.dk.
Om KIWI
KIWI er danskernes nye, lokale discountbutik. I dag findes 96 KIWI discountbutikker i Danmark – herunder Danmarks
største discountbutikker med bl.a. KIWI Bøsbrovej i Randers. KIWI er den førende discountkæde, når det kommer til
energi- og miljøvenlige butikker og fik som den første discountkæde i Danmark Svanemærkede butikker. De første
butikker åbnede i 2008 i Jylland og på Fyn. Virksomheden er ejet af Dagrofa og beskæftiger ca. 2.400 medarbejdere i
Danmark. Som et særligt tilbud i discountmarkedet har KIWI et fordelsprogram med KIWIkort. Læs mere: www.kiwi.dk.

