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Pause fra en stein  
Til daglig lever de 
i elendighet. Men nå fikk
80 ungarske barn oppleve
en drømmeuke, takket
være noen ungdommer
fra Nittedal. Gleden var til
å ta og føle på.

Av Kristin Haagensen

67 07 35 17
kristin@varingen.no

Balatonsjøen er vakker og
grønnfarget. Seilbåtene
flyter av gårde der ute i

horisonten. Dette er stedet der
velstående ungarere selv ferie-
rer om sommeren.
   Men her arrangeres det også
sommerleir for vanskeligstilte
barn. De kaster seg ut i innsjø-
en, som er langgrunn, og stem-
ningen er livlig. Barna tuller og
spruter vann på hverandre, og
på gjengen av norske ungdom-
mer som er med. De er som alle
andre barn på sommerferie.
   Men bak smilene skjuler det
seg vonde historier, og en van-
skelig hverdag venter når de
kommer hjem fra sommerleir.
Men enn så lenge kan de bare
kose seg.

MC-tur og pannekaker
Mange av barna er underer-
nært på kjærlighet, men den-
ne uka får de sårt tiltrengt
kos og oppmerksomhet. Da-
gene er tettpakket. Det er
båttur, volleyball, dansing og
forming, de får klatre i trær
og slenge seg i tau. De som
har lyst får være med på en
fartsfylt motorsykkeltur.
Dessuten var det markedsdag
der de kunne få lov til å velge
seg noen klær og leker, en
sjeldenhet for disse barna.
   Og alt dette takket være en
gjeng med nittedøler. Ungdom-
mene i Prosjekt Takknemlighet
har i år samlet inn 150.000 kro-
ner, mer enn noen gang før.
Dette gjennom å holde konsert
og kunstutstilling, kirkekollekt
og bøssebæring, loddsalg og ka-
kesalg, samt at de har fått støt-
te fra privatpersoner, idretts-
lag og bedrifter i bygda. Nitte-
dal Rotary har støttet med
20.000 kroner.
   – Vi er så takknemlige for
alle som har støttet oss. Det er
takket være dere at dette er
mulig, sier Tonje Andreassen
Kortoe, som har vært med si-
den starten.

Uten klesskift
Leiren arrangeres for fjerde
gang i år, og nå fikk Varingens
journalist være med. Vi ble im-
ponert over ungdommene fra
Nittedal. Hvor lett de får kon-
takt med barna, hvilken glede
og omsorg de viser. Og ikke
minst det faktum at de har job-
bet hardt hele året, for å virke-
liggjøre dette. På forhånd had-
de ungdommene fortalt oss at
dette ville bli sterk kost, og at
de aldri hadde grått så mye
noen gang. Likevel omtalte de
leiren som den beste opple-
velsen de noen gang har hatt,
og nå skjønner jeg hvorfor. For
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SPESIELL KJEMI. Noen knytter man ekstra sterke bånd til. Maria Bachs Larsen tilbrakte mye tid sammen med Roland. 10-åringen er en av
de aller fattigste barna på leiren og har nærmest råtne tenner.
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på bare en uke knytter også jeg
et sterkt bånd til disse barna.
   Renato er en gledesspreder
av en 14-åring. Han kommer
fra en familie av romfolket, og
er blant de fattigste barna på
leiren. Han og søsknene hadde
bare med seg én t-skjorte hver
som de brukte hele uka, og kom
uten lommepenger. Derfor fikk
de utdelt litt av hjelpeorganisa-
sjonen Adra Ungarn, som sam-
arbeider med Prosjekt Tak-
knemlighet. Renato er en opp-
vakt gutt, som løper rundt
mellom alle og vil lære seg nor-
ske gloser. Mot slutten av uka
er han blitt riktig så flink.

Sangglede på norsk
Noen av barna bor på barne-
hjem eller i fosterhjem. Andre
bor hjemme under svært van-
skelige forhold.
   – Enkelte av barna må selv
ta seg av husarbeidet hjemme
og følge opp småsøsknene sine.
Men nå får de et pusterom i
hverdagen, de får lov til å bare
være barn igjen, sier Éva Cser-
gedi-Nagy fra Adra. Hun fortel-
ler at nittedølenes bidrag på
150.000 kroner står for 90 pro-
sent av finansieringen. Uten
dem, hadde det ikke kunnet bli
noen sommerleir. Éva kan ikke
få understreket nok hvor tak-
knemlige de er.
   Hver kveld er det andakt i
kapellet, med sang, musikk og
taler. Den norske gruppa bi-
drar med allsang hver gang.
«Historien om de tre små fisk»
er den store slageren. Å få opp-
leve en hel sal med 80 ungarske
barn som synger norske barne-
sanger av full hals, dét er stort.

Mistet pappaen sin
Gjennom tolk får vi snakke
med barna, og høre deres histo-
rier. Anita (10) er ei jente med
ekstra behov for å bli sett, hun
skal hele tiden sitte på fanget
og kose. Hun er en svært vak-
ker jente med isblå øyne og
langt mørkt hår, men skjeve
tenner. Hun og søsteren Niki
(12) forteller hva de synes om
leiren, og smiler med hele seg.

   Men når vi spør om familie-
historien bryter Niki ut i gråt.
Hun griper etter hånden til
Andreas Nannestad, som hun
har fått spesielt god kontakt
med. Jentenes far døde i en
bilulykke i fjor, bestemoren
døde i mai. De har sju søsken,
og toromsleiligheten de bor i
deles av ni personer, pluss il-
der og hund. Stefaren har de
ikke et godt forhold til. De er
ful lstendig underernært på
kos og nærhet.
   – Det med å bli sett, er kan-
skje det aller viktigste for barn
og ungdom, kommenterer ute-
kontakt Line Søiland.

Endelig nok mat
Henni (16) og Nicky (13) er
også farløse. Moren er født hjer-
neskadd, og undersøkelser vi-
ser at hun er på mentalt stadie
med en 8-åring. Hun har fem
barn, og de bor i et falleferdig
hus. Det er 16-åringen Henni
som ofte tar ansvar i hjemmet.
Hun virker fornuftig praktisk
sett, men uttrykket i øynene
hennes er som hos et lite barn.
   – Hvordan føles det å job-
be med dette?
   – Man føler seg litt hjelpeløs.
Det er så mange familier som
har det vondt. Samtidig er jeg
glad for at vi kan hjelpe noen
til et bedre liv, sier Éva i Adra.
Ungarn sliter med høy arbeids-
ledighet og lav forventet leveal-
der. En femtedel av befolkning-
en regnes som fattige.
Nicky har fortalt at hun har
fått vondt i magen under lei-
roppholdet.
   – Jeg er ikke vant til å få så
mye mat hjemme, ofte går jeg
skrubbsulten, forteller hun.
Men på campen får de god mat,
og noen av barna spiser med
hele ansiktet.

Alle gråter
Vi snakker med tre av gutta
som bor på barnehjem, der det
jobber én voksen per 10 barn.
Vi spør dem om hva som er det
beste med campen.
   – Det er at vi fikk lov til å
komme hit, sier den yngste for-

siktig. Da de fikk vite at de fikk
være med, jublet de av glede.
Adra besøker barnehjemmene
ved høytider, og i julen hadde
de spurt barna om hva de øn-
sket seg aller mest.
   – Det er at mamma skal be-
søke meg mer enn én gang i
året, svarte den ene gutten.
Selv feller jeg en tåre, og mer-
ker at det er vanskelig å være
journalist på denne turen. Men
budskapet må spres.
   På søndagen b lir det en tåre-
våt avskjed – verken vi eller
barna vil at leiren skal ta slutt.
Moren i romfamilien klemmer
oss norske hardt, og hvisker:
«takk for alt dere gjør for barna
våre». Bak oss glitrer Balaton-
sjøen, og alle vil så gjerne bli
værende her. Heldigvis blir det
en ny sommerleir til neste år.
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   tøff hverdag

ENDELIG GLAD. Anita bærer på en trist historie.
Hun mistet faren og bestemoren sin nylig, og er
underernært på kjærlighet. Men denne uka fikk
hun mye kos, her sammen med utekontakt Line
Søiland.

TÅREVÅTT. Henriette Andersen og Nicky knyttet
et sterkt bånd til hverandre i fjor. Gjensynet på
årets leir var hjertelig – avskjeden var selvsagt
tung.

HERLIG AVBREKK. Noen av barna hadde aldri badet før, eller sett sjøen i det hele tatt. Ikke rart de ble
elleville i vannet. I midten ser du Maria Bachs Larsen fra Hakadal.

SPAGETTILYKKE. Mange av barna er ikke vant til å spise seg mette
hjemme, men på leiren fikk de god mat i rikelige porsjoner. Ikke rart
at de spiser med hele ansiktet.

Prosjekt Takknemlighet
• Seks ungdommer samler inn penger til sommerleir for fattige

barn i Ungarn. De veiledes av Utekontakten i Nittedal.
• I sommer ble leiren avholdt for fjerde gang. Disse er med:

Henriette Nilsen, Maria Bachs Larsen, Tonje Andreassen 
Kortoe, Andreas Nannestad, Lars-Erik Sørensen Dalbakk, 
Henriette Andersen, pluss utekontaktene.

• I år har de samlet inn 150.000 kroner. Prosjektet gir også 
barna noe bistand gjennom året.

• I neste utgave kan du bli mer kjent med deltakerne
fra Nittedal. Se også flere bilder på varingen.no


