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Der er brug for flere af dem,
som gider at se de unge i øjnene
For tredje gang forsøger man nu at hverve rollemodeller, der kan hjælpe unge mennesker på benene igen.
FRIVILLIGHED

Af Andreas Søndergaard
ansn@viborgfolkeblad.dk

VIBORG: Winnie Hedegaard
var, hvis hun skal være ærlig,
ret meget i tvivl.
Gjorde hun overhovedet
nogen forskel, tænkte hun i
sit stille sind.
Fik nogen mon noget ud de
anstrengelser, den indsats og
den tid, hun ofrede i den gode
sags tjeneste?
Men så en dag kom der et
kort.
»Tak fordi, du kom ind i mit
liv,« stod der. Og så forsvandt
hendes tvivl.

Samarbejde
Ligesom 21 andre viborgensere er 52-årige Winnie Hedegaard med i det rollemodelsprojekt, som Viborg Kommune, jobcentret og Boligselskabernes Fællessekretariat står
bag. For tredje gang skal samarbejdet nu igen stå sin prøve
i forsøget på at overbevise folk
om, at nogen får noget ud indsatsen. Om at nogle bliver glade, fordi at man gider at dukke
op i et ungt liv, som af en eller
anden grund ikke har været så
let, som de burde have været.

En kærlig hånd i ryggen

Winnie Hedegaard (t.v.) og Rita Mortensen (t.h.) er to af de rollemodeller, som unge drenge og piger nyder godt af. Nu håber man så på
at kunne skaffe endnu flere voksne til projektet. Foto: Andreas Søndergaard

55-årige Rita Mortensen er
ligesom Winnie Hedegaard
også med i projektet. I knap
halvandet år har hun haft en
relation til en ung kvinde, som
har et lille barn. Hun har været med til at give hende omsorg, tryghed, stabilitet. Givet
hende god råd og været der for
hende.
»Og nogle gange handler
det bare om at være lyttende,«
siger hun.
Først i marts får folk så muligheden for at slutte sig til
flokken. Her er der et infor-

mationsmøde på biblioteket
på Vesterbrogade, for muligheden for at gøre en forskel er
fortsat til stede.
Camilla Baunsgaard er socialrådgiver hos jobcentret, og
hun ser med egne øjne, hvordan unge mennesker vokser af
at have en rollemodel at læne
sig op af. Af at have en som Rita
eller som Winnie.
Derfor er hun også glad for,
at projektet fortsætter med en
ny omgang.
»Der kommer så mange

gode historier ud af det, så
det giver kun mening at blive ved. Hver dag ser jeg unge
mennesker inde på jobcentret, som ikke har noget netværk, som isolerer sig og som
bliver ensomme og som går
i stå. Mange kunne bruge en
kærlig og positiv voksen, som
de kan spejle sig i, og som kan
give dem en kærlig hånd i ryggen,« siger hun.

Bare det at være der
Da Winnie Hedegaard i sin tid

tog mod til sig og troppede op
til et infomøde, så var det fordi, noget havde pirret hende,
husker hun.
»Det appellerede til mig.
Det lød spændende at kunne
være med til at gøre en lille forskel,« forklarer hun.
»Jeg har kunnet bidrage
med tryghed og med stabilitet. Jeg har været én, som min
relation kan regne med. Når
vi laver en aftale, så har vi en
aftale. Jeg har i virkeligheden
givet hende nogle meget ele-

mentære ting, men som bare mangler, hvis man er vokset op uden. Der er ikke noget
hokus-pokus i det. Men man
bliver udfordret som menneske i det her,« siger Winnie Hedegaard.
»Den unge pige, jeg er rollemodel for, hun har i forvejen
oplevet alt for meget i forhold
til sin unge alder. Men jeg har
kunnet mærke, at hun har fået en større åbenhed over for
mig, og hun er blevet meget
gladere«.

Også Rita brændte for at gøre en forskel, da hun i sin tid involverede sig. Hun opfordrer
andre til at gøre det samme.
»Jeg synes, der går for mange børn rundt, som har behov
for en voksen, som kan være
der for dem, og som gider at
kigge dem i øjnene, og som gider at sætte sig ned med dem.
Jeg synes, det ville være rigtig
godt, hvis der var nogle flere
voksne, som bare gad bare at
være der for de her unge mennesker,« siger hun.

Den unge pige, jeg er rollemodel for,
hun har i forvejen oplevet alt for meget i
forhold til sin unge alder. Men jeg har kunnet
mærke, at hun har fået en større åbenhed
over for mig, og hun er blevet meget gladere.
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