Frivillige med international baggrund er et hit
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Cykling er for alle og en aktivitet,
der tilbydes på dagtilbud for
borgere med handicap. Men
cyklerne findes frem på hverdage,
hvor mange er på arbejde og
derfor har det været svært at skaffe
frivillige cykelpiloter. Men så fik
Venskabsforeningen for Lavuk
Stjernen en god idé.
Det har været svært at få frivillige
til at melde sig som cykelpiloter til
Cykling for alle. Men i sommers
lavede Venskabsforeningen
for Lavuk Stjernen, der står for
cyklingen, et opslag på frivilligjob.
dk, som denne gang også var
på engelsk. Og resultatet af den
internationale rekruttering er meget
positiv.
”Nu finder vi cyklerne frem flere
gange om ugen og vi er vilde
med de nye internationale vibes
i vores dagtilbud for voksne med
handicap”, siger projektkoordinator
Camilla Panting.

Borgere fra Dagtilbuddet Søndre
Fasanvej og foreningens koordinator
nyder turen og efterårssolen ved
søerne sammen med cykelpiloterne
Sebastian (Australien), René
(Holland) og Anne Sophie (Frankrig).

Venskabsforeningen for Lavuk
Stjernen arbejder på at tilknytte
frivillige til Lavuk Stjernens fire
aktivitets- og samværstilbud.
Foreningens hovedformål er
at understøtte og skabe flere
muligheder for aktiviteter og sociale
fællesskaber for borgere med
handicap, der har tilknytning til
Lavuk Stjernens dagtilbud.
Del af byen
Med projekt “Cykling for alle”, som
er inspireret af cykelaktiviteterne i
Bo- og Dagtilbuddet Musvågevej
(CAS), har ønsket været også at
give borgerne i Lavuk Stjernens
dagtilbud mulighed for at komme
ud og være en del af det travle
byrum.
De internationale cykelpiloter
har været med til at realisere
dette ønske. De frivillige er en
sammensat gruppe af spændende
mennesker fra mange forskellige
lande: Frankrig, Tyskland,
Polen, Argentina, Cameroon,
Holland, Indien, Australien og
en enkelt dansker er indtil videre
repræsenteret. Nogle er her i en
periode, inden de skal videre ud
i verden, andre er i færd med at
finde fodfæste i København.
Som cykelpiloter har de mulighed
for at møde andre i samme
situation, få unikke oplevelser med

I anledning af en borgers fødselsdag
vejer dannebrog på cyklerne. De
tre piloter Inda, Julien og Hannah
kommer fra hhv. Argentina, Frankrig
og Tyskland.

borgerne, skabe nye venskaber og
øve sig på det danske sprog.
”Vi er meget opmærksomme på,
at der kan opstå kommunikative
barrierer. Derfor prioriterer vi indtil
videre at arrangere fællesudflugter
med flere cykler ad gangen og
vi sørger for, at foreningens
projektkoordinator eller en
medarbejder også cykler med”,
siger Camilla Panting.
Hun fortsætter:  
”Borgerne nyder at komme ud
på de københavnske cykelstier
og byens grønne områder. De
oplever byen på en fantastisk måde
med masser af dufte og lyde. De
mærker årstiderne på egen krop
og bliver en synlig og aktiv del af
cykelbyen København. Vi får altid
smil og vink fra forbipasserende
og glade kommentarer fra
medcyklister. Der er god tid til
at hygge om hinanden, tale om
forskellige kulturer og traditioner
- og ikke mindst at grine og
joke sammen! De internationale
cykelpiloter viser stor omsorg for
borgerne og det er utroligt, hvor
meget man kan kommunikere
med hinanden ved hjælp af
ansigtsudtryk og gestikulerende
kropssprog”.

Anne-Sophie fra Bretagne har boet
i København med sin franske mand
og deres tre børn siden august.
Hun cykler 1-2 ture hver eneste
uge. Anne-Sophie har orlov fra sit
arbejde på et botilbud i Frankrig, og
familien rejser snart hjem igen. Det er
imidlertid ikke slut med cykelturene,
da hun har arrangeret indkøb af
en kørestolscykel til botilbuddet
derhjemme.

