Frivillige står i kø for at
hjælpe på sprogcentret
Unge mennesker, familier og seniorer – der er interesse fra alle kanter,
når det kommer til at give en hånd eller et lyttende øre som frivillig. I
takt med at flere flygtninge og migranter kommer til Danmark, åbner
Sprogcenter Midts fem forskellige afdelinger i denne tid dørene for
flere kursister end nogensinde før. Heldigvis står mange frivillige parat
til at byde de nye borgere velkomne, og sprogcentret oplever et civilt
engagement som aldrig før. Det gælder også i Silkeborg
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Når Jette Algot færdes på Sprogcenter Midt i Silkeborg, bliver hun altid mødt af velkendte, smilende ansigter.
Hun er selv kontaktperson for Esperance Nyabaruta (tv) fra Burundi, mens hun har fundet en kontaktfamilie
til Almas Haji Bathal, der kommer fra Syrien.
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Hjælpelystne samtalepartnere
Hjælpelysten og overskuddet mærker frivilligkoordinator Mette
Marie Pape, der koordinerer de frivillige, der hjælper i skolens
studiecenter som samtalepartnere. I studiecentret repeterer kursisterne ting, de har lært i undervisningen, og har især fokus på
at tale dansk. Her går de frivillige ind og spiller en vigtig rolle som
samtalepartnere.
- Mødet med en dansker er rigtig godt. De får nogle gode snakke,
også om kulturelle forhold i Danmark og deres hjemland. Og så
betyder mødet med de frivillige også, at de føler, at de kender
nogen her i Danmark, hvilket er et stort ønske for mange af dem
at komme til, siger Mette Marie Pape, der har været frivilligkoordinator på Sprogcenter Midt i Silkeborg siden januar.

Frivilligkoordinator Mette Marie Pape er vældig godt tilfreds med,
at Jette Algot Skårhøj nu får sit virke fra Sprogcenter Midts afdeling på Gødvad Bakke:
- Vi møder kursisterne på en anden måde gennem undervisningen. Vi kan fortælle om, hvad det betyder at have en kontaktfamilie og få en fornemmelse for, om en bestemt familie kunne bruge
en hjælpende hånd og en god kontakt til en dansk familie – så det
er et rigtig godt samarbejde, siger Mette Marie Pape.

Kvindeklubben

Hvor det i studiecentret er både mænd og kvinder, der kan få en
snak med en frivillig, forholder det sig anderledes, når Soroptimisterne – et verdensomspændende netværk af kvinder, der arbejder for pigers og kvinders rettigheder - hver mandag eftermiddag
I alt er der for tiden 12 frivillige samtalepartnere tilknyttet Sprog- åbner dørene til det lille hyggelige lokale 12 på Sprogcenter Midt.
Her er der nemlig kun adgang for kvinder, og sådan har det altid
center Midt i Silkeborg, men de udgør blot en lille del af et større
været for Soroptimisterne i Silkeborg, som arbejder som mentorer
isbjerg. Én af dem, der har lagt rigtig mange frivillige kræfter i
arbejdet med at finde passende kontaktfamilier til nye borgere, er for indvandrerkvinder. Netværket har siden 2011 ydet støtte til
indvandrerkvinder i Silkeborg, blandt andet via madklubber og
65-årige Jette Algot Skårhøj, som tidligere arbejdede som sundudtaletræning af det danske sprog.
heds- og sygeplejerske. I 2011 gik hun på efterløn.
- Jeg tænkte ”hvad skal jeg nu lave” - og så besluttede jeg mig
for at gøre noget for de flygtninge, der kommer til landet, for jeg
syntes, man skulle gøre noget for dem, siger hun.

Flere former for frivillighed
Jette Algot Skårhøjs frivillige arbejde består i at finde passende
kontaktfamilier til flygtningefamilier, der kommer til Danmark,
fordi de er på flugt fra for eksempel krig. Især kommer der mange
syriske familier til Silkeborg for tiden, og mange af dem er meget
interesserede i at få en kontaktfamilie – en dansk familie, der
vil mødes med dem for eksempel en gang om måneden, snakke
dansk med dem og hjælpe med praktiske ting.

Endelig er der DFUNK, som henvender sig til unge flygtninge
med arrangementer som lejrbålshygge, udflugter og fælles
madlavning. Det er Dansk Flygtninghjælp Ungdom, der står bag
initiativet, som i Silkeborg er vokset til at have knap 30 frivillige
medlemmer.
Hver gang de mødes, dukker der nye kursister op fra Sprogcenter
Midt i Silkeborg, hvor lærerne forsøger at opfordre de unge til at
deltage. Langt de fleste kommer nemlig tilbage og beretter om
en god oplevelse – og en glæde over at føle sig velkommen, og at
nogen faktisk har lyst til at lære dem bedre at kende.

Det var som frivillig lektiehjælper for en pige fra Burundi, Jette
Algot Skårhøj privat fik kontakt med en flygtningefamilie. I 2012
begyndte hun så i Frivilligcentret Silkeborg som kontaktfamiliekoordinator. Det sidste års tid har samarbejdet med Sprogcenter
Midt udviklet sig meget. Og det har mange fordele, siger hun:
- Jeg har allerede god kontakt med flere lærere, som har henvist
flygtninge til mig og bedt om at finde en kontaktfamilie til dem.
Lærerne kender de nye borgere, fordi de ser dem flere gange om
ugen, og de ved, hvem der har behov for en kontaktfamilie.
Dette tætte samarbejde fortsætter også, når Jette fortsætter som
kontaktfamiliekoordinator, men skifter bagland fra Frivilligcenter
Silkeborg til Frivillignet under Dansk Flygtningehjælp.
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