Barnaktiviteter på boendet gör vardagen lite lättare
Reningsborgs boenden i Angered och Frölunda har fått byta karaktär ett antal gånger de
senaste åren på grund av ändrade förutsättningar från kommunen. Stödboendet har fått
läggas ner och istället blivit studentlägenheter och våra tidigare HVB-hem är nu
vandrarhem för personer med nödbistånd.
På våra vandrarhem bor främst
bostadslösa familjer men också
andra som tillfälligt saknar
bostad. Där erbjuds en trygg
plats mitt i det kaos det innebär
att inte ha någonstans att bo. En
gång i veckan ordnar anställda
och volontärer aktiviteter för
familjerna på boendet.
En av våra volontärer är
Birgitta. Hon har tidigare b la
arbetat som fängelsediakon i
många år och jobbat med ungdomar i gängkriminalitet men är nu pensionär och kände
att hon ville fortsätta göra en insats. Hon kom i kontakt med Reningsborg och har sedan
en tid tillbaka spenderat torsdagskvällar med familjerna på Angeredsboendet. Både barn
och föräldrar finns med på aktiviteten som ofta uppskattas lika mycket av föräldrarna
som av barnen. Birgitta konstaterar att om det är något hon lärt sig i sitt arbete med
gängungdomar är det att vi alla är ganska lika, men med olika förutsättningar. ”Vi har
alla ungefär samma behov även om vi varit med om olika saker och har olika bagage
med oss. De som inte får så mycket stöd i livet hamnar lätt i utanförskap.” Säger hon.
”Men jag har också lärt mig att det inte krävs så mycket för att skapa hopp. Ibland kan
det räcka med att en människa ser en.”
De som bor på Reningsborgs boende har olika berättelser och levnadsöden, men alla har
de det gemensamt att de hamnat i ett utanförskap, i att inte ha en fast bostad. Några har
kommit hit som flyktingar och varit här i flera år, men har inte riktigt kommit in i
samhället. På torsdagskvällarna får familjerna en paus i vardagslunken. Helena, som
arbetar på boendet, samlar ihop de barn och föräldrar som vill vara med och sätter
sedan igång med kvällens aktivitet tillsammans med volontärerna. ”Hur kvällarna ser ut
skiljer sig åt beroende på vilka barn som för tillfället bor här och vilka åldrar de är i, men
vi brukar alltid sätta fram leksaker och kritor så att man kan måla och rita,” säger
Helena. ”Vi brukar ha något pyssel också, som t.ex. att göra chokladbollar, leka med lera
eller göra ansiktsmasker. Ibland leker vi lekar och sjunger lite. Tanken har varit att
försöka få in en lässtund i slutet, för att på så sätt också träna språket och få en lugn
avslutning,” säger Helena. ”Vi har även läxhjälp för de äldre barnen.”

I skrivande stund är 18 barn inskrivna på boendet,
främst yngre barn i åldern 0-7 år. Helena berättar
att familjerna själva börjat ta med sig fika att bjuda
de andra på och att det har blivit med gemensam
samlingsplats för hela familjen. ”En gång kom en
mamma med en bukett blommor och tackade,”
berättar hon, ”och föräldrar kan förvånat
kommentera att här är det ju anpassat för barn.
Det är viktigt att föräldrarna känner att det är en
trygg plats för barnen, mitt i all otrygghet.
För Birgitta är det givande kvällar. ”Jag har alltid
fascinerats av människor, möten och samtal. Mötet
med andra människor är starkt. Genom mötet kan
jag upptäcka nya saker hos mig själv, jag blir
mindre dömande,” säger hon. ” Det blir ett givande
och tagande, jag får lika mycket själv som jag ger
till andra. Vissa får man mer kontakt med, och en del har blivit vänner.” Birgitta
drömmer om att kunna utveckla arbetet mer, kanske lära dem cykla och simma, åka på
utflykter och bada eller paddla kanot. ”Att gå ett steg till i integrationen. Det är en
utmaning att få en långvarig relation när de är här så kort tid, men även med små medel
kan man göra mycket,” avslutar Birgitta.
Vi behöver bli fler! Vill du vara volontär
på någon av våra boenden?
Kontakta verksamhetschef Ammar Ahmed
för mer information. E-post:
ammar.ahmed@reningsborg.se eller tel.
031-309 15 61

