
Human Care HC AB 

Årstaängsvägen 21C, 117 43 Stockholm, Zweden | Tel. +46 (0) 8 665 35 00 | via fax +46 (0) 8 665 35 10 | VAT.No SE556494633201 | www.humancare.se 

 

 
 

 
 

 

Nieuw record: HumanCare doneert in 2022 meer dan 1 000 rollators 
aan goede doelen. 
Stockholm, Zweden, 2022-11-23: In 2022 doneerde Human Care Group 1 047 rollators en 
235 accessoires aan goede doelen voor verder transport naar mensen in nood in kwetsbare 
landen zoals Oekraïne, Mozambique, Kosovo, Ethiopië, Tanzania, Congo en Roemenië. 

Transport is gedurende het jaar geregeld door verschillende goede doelen, zoals Human 
Bridge, Agape Foundation en Resources Without Borders, waar Human Care Group ook 
heeft bijgedragen aan de transportkosten. Ongeveer 30 rollators zijn naar klanten van het 
bedrijf gegaan die hun eigen verzameling en transporten hebben georganiseerd. 

"Het is een gerichte inspanning voor ons geweest om zoveel mogelijk bij te dragen, omdat 
de situatie in de wereld het afgelopen jaar sterk is verslechterd. We hadden de ambitie om 
iets terug te doen voor mensen in nood en dit jaar nog meer te doen, wat is gelukt, een 
record te vestigen ten opzichte van voorgaande jaren. We dringen er bij bedrijven op aan 
om vergelijkbare inspanningen te leveren. We willen dan ook alle liefdadigheidsorganisaties 
waarmee we gedurende het jaar hebben samengewerkt en die ervoor zorgen dat de hulpen 
de mensen in nood bereiken, hartelijk bedanken. Zonder deze inspanningen en netwerken 
zou dit werk niet mogelijk zijn geweest", zegt Marcus Larsson, CMO bij Human Care Group 
en  verantwoordelijk voor het programma voor sociale verantwoordelijkheid van het bedrijf. 

De gedoneerde producten zijn voornamelijk rollators van het merk Leia (700 stuks), Fellow 
Supreme (244 stuks) en Carla (103 stuks), met accessoires (235 stuks) zoals zuurstofhouders, 
dienbladen en manden. De marktwaarde van de donaties wordt geschat op ongeveer € 
325.000. 

"Het grote aantal rollators dat we hebben ontvangen, maakt een groot verschil voor 
mensen in nood. Weer kunnen lopen geeft de mogelijkheid om vrijer te bewegen, andere 
mensen te ontmoeten en een zelfstandiger leven te leiden. Human Care Group heeft ook 
aangeboden om het komende jaar opleidingen te houden voor zorgprofessionals uit 
Roemenië waarvoor we zeer dankbaar zijn", zegt Emanuel Wien, verantwoordelijk voor de 
Agape Foundation, welke in november 2022 een groot aantal rollators mocht ontvangen. 

Naast deze inspanningen ondersteunt Human Care Group ook organisaties zoals Hand in 
Hand, dat vrouwen ondersteunt in ondernemerschap in de armste delen van Afrika, en 
Suicide Zero, dat werkt met het stigma rond zelfmoord en hoe dit te voorkomen. 
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Over Human Care. 

HumanCare is opgericht in 1993 en is actief in de productcategorieën 
mobiliteitshulpmiddelen, tiloplossingen, zorgbedden en stoelen voor mensen met beperkte 
mobiliteit. Het hoofdkantoor is gevestigd in Stockholm, Zweden, met 
dochterondernemingen in de VS, Canada en Nederland en een breed netwerk van 
distributeurs wereldwijd.  

Meer informatie over de goede doelen die Human Care Group ondersteunt is te vinden op 
humancaregroup.com/about-us/sustainability/social-responsibility/. Human Care Group is 
eigendom van Applied Value Group, dat ook veel liefdadigheidsprojecten uitvoert die 
worden beschreven onder appliedvaluegroup.com/social-impact. 

Neem voor meer informatie contact op met Marcus Larsson, +46 701 44 18 53, CMO bij 
Human Care Group of Stefan Hedelius, CEO Human Care Group, +46 761 00 07 31. 


