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Der bliver skrevet verdenshistorie ved denne elboks på Amager i disse dage. Boksen fungerer nemlig som afhentningssted for en Hus
Forbi sælger, der lige nu er i corona-karentæne. Her står nu, et par gange om dagen, afsprittede dvd film, slik, vigtige ting, medicin
og varm hjemmelavet aftensmad og stedet emmer for første gang af spænding, hjerte-glæde og medmenneskelighed. Vores historie
bliver lige nu skrevet på en elboks på Amager! Og det er nyt, som alt andet i disse dage! Tak for alle jer der følger og hjælper i mit
gadearbejde ♥ Digitale knus fra Liv, Hue Forbi.
Tak for lån af tekst og billede fra Facebook.

KÆRE HJEMLØSE
AF ASK SVEJSTRUP, SANDS SEKRETARIAT

Landet er lagt ned af Coronaen. Alle er
ramt af konsekvenserne af virussens indtog på den ene eller den anden måde.
Jeg sidder ligesom de andre ansatte i
SAND derhjemme og arbejder. En del af
mit arbejde har desværre været at aflyse
de arrangementer vi havde planlagt, herunder vores generalforsamling, der altid
falder den sidste tirsdag i marts. Det er
møgærgerligt at gå glip af denne lejlighed til at mødes med jer hjemløse fra hele
landet, for at sætte et godt hold: at vælge

en bred og slagkraftig bestyrelse, der kan
arbejde på at få jeres ønsker og behov
synliggjort for politikerne.
I den første uge af nedlukningen, blev vi
kontaktet af flere folketingspolitikere, der
gerne ville have input til hvad de kunne
gøre på hjemløseområdet. Socialminister
Astrid Krag var en af de første, der kontaktede os. Det tager jeg som et tegn på
at vi har tilkæmpet os den plads i den
socialpolitiske debat, vi gerne vil have –
at vi er en seriøs samarbejdspartner. Til
hende sagde vi bl.a., at det var vigtigt at
der var herbergspladser nok. Når hjemlø-

se blive ramt af Covid19 har de jo ikke en
seng at sove i, en dør at lukke og badeværelse, hvor hænderne kan vaskes grundigt og ofte. Natcaféerne er heller ingen
løsning i disse tider, så her vil man være
varsom med at søge hen.
Jeg forventer også at flere sofasovere mister sofaen pga. angst for at være flere
sammen. Da kommunerne lukker ned for
stort set al sagsbehandling, kan det være
rigtigt svært at få behandlet ansøgninger
om indskudslån, etableringshjælp eller
bostøtte, eller blot blive skrevet op på
den boligsociale venteliste. Døgnbehand-

lingen, som stort set ingen fik i forvejen,
kan man heller ikke blive visiteret til.
Alle disse forhold gør at der kommer en
ekstra stor prop i udgangsdøren på boformerne. Samtidig er der gode grunde til at
tro, at flere vil ind. Nu kan vi for alvor se
at vores akutberedskab på hjemløseområdet – herberger og boformer – er langt
fra tilstrækkeligt. Det har været SANDs
hovedbudskab i den første Corona uge.

For jer der er på en boform, skal I huske
på, at I er de heldige. Det kan godt være
det ikke føles sådan. Der sker absolut intet. Aktiviteter aflyses, fremtidsplaner udskydes, kommunen bliver endnu sværere
at få fat på, osv. Der er al mulig grund til
at tro at nerverne sidder ude på tøjet. Situationen sætter for alvor tålmodigheden
på prøve. Både for jer og for personalet.
Som jo er lige så frustrerede som jer. De

kan ikke gøre deres arbejde ordentlig. De
kan ikke støtte jer, aktive jer og motivere
jer, som de gerne vil.
I SAND har vi altid haft et motto om at
det er når vi står sammen, at vi er stærke. Det har vi til sandhed bevidst. Jeg vil
opfordre jer til at vi også i denne svære
tid står sammen (men husk at holde afstand). Ingen kan alt, men sammen kommer vi meget tæt på.

Hverdagen på et forsorgshjem under Corona
AF SISSE FJORD NIELSEN, FORSTANDER, POTENTIALEHOTELLET
Corona-krisen rammer de hjemløse ekstra hårdt. Det mærker vi nu på PotentialeHotellet. Hver dag er vi kontakt med unge
hjemløse – de er alle desperate efter en plads. De fortæller, at de fleste forsorgshjem ikke tager nye borgere ind pga. Covid19
og det nærmest er som at lede efter en nål i en høstak. Nye beboere bryder sammen af lettelse, når de ankommer. Det siger lidt
om, hvor svært det har været at få en plads.
Vi fik i starten af Corona-krisen hurtigt lagt en strategi for, hvordan vi bedst muligt passer på vores beboere og medarbejdere.
Derudover er det også vores fornemste opgave at være et åndehul og springbræt for hjemløse unge. De unge hjemløse, der lige
nu er meget presset på gaden, fordi samfundet er lukket ned. De samme unge, der udgør en særlig sårbar gruppe fordi mange
formodentlig har nedsat immunforsvar. Hvor skal de nu gå hen, når så mange forsorgshjem ikke tager nye borgere ind? Vi spurgte os selv om, hvordan vi som forsorgshjem bedst muligt udviser Samfundssind i denne situation.
• Vi byder nye beboere velkommen, så snart vi har ledige pladser
• Vi indretter vores gymnastiksal med senge til smittede beboere, hvis behovet opstår.
• Vi er i tæt dialog med Herning kommune vedr. samarbejde om alt lige fra værnemidler til unge der mangler
en plads på et forsorgshjem.
• Personalet og beboerne er blevet undervist i bl.a. korrekt håndhygiejne og vi har introduceret flere nye rengøringsprocedure.
• Vi har valgt at opruste med kitler, handsker, håndsprit og visir.
• Gæster har ingen adgang til PotentialeHotellet i øjeblikket, fordi mange af beboerne er udsatte med nedsat
immunforsvar på grund af sygdom eller stofmisbrug.
• Vi spiser alle måltider i 2 hold – et hold i køkkenet og et hold i fællesstuen.
• Vi har et kriseberedskab, hvis personalet bliver syge
Hverdagen vi tilbyder dem, ser dog noget anderledes ud end før Corona-krisen. For at forebygge smittespredning, er der ikke er
det samme aktivitetsniveau og puls i huset. Beboerne og personale får taget deres temperatur 2 gange dagligt og vi holder lidt
ekstra øje med hinanden. Vi er dog imponeret over, hvor pænt beboerne tager det hele og hvor hjælpsomme de er. De fleste står
op og hjælper med morgenmaden og forsøger at fastholde en normal døgnrytme. Det har virket godt på PotentialeHotellet, at
inddrage beboerne i det hele og oplyse dem grundigt undervejs. På den måde tager hele huset det alvorligt, men støtter hinanden. I personalegruppe er vi enige om, at vi stort set kun er i kontakt med medlemmer af vores egen husstand, når vi har fri. Vi
bekymrer os om beboerne og er meget opmærksomme på ikke at bringe smitte ind i huset. Både beboere og medarbejdere har
indtil videre været meget kreative. De finder på nye aktiviteter, som vi kan lave sammen – der bliver spillet rundbold, gået ture,
ristet bunker af pølser på bål og spillet en del Fifa.
Der er dog ingen tvivl om, at vi nok kommer til at se nogle lidt længere forløb end vi er vant til fordi alt omkring os er gået mere
eller mindre i stå. Det må vi så løse på den anden side af krisen.

Den sociale hjælp ligger pt. på intensiv
Vi har alle de sidste mange år været vidne til et udpint socialområde,
som har kørt på nødblus. Nu er hele
Danmark lukket ned. Er vi vidne til
de sidste krampetrækninger eller får
området endelig noget tiltrængt opmærksomhed?
Corona presser samfundet som helhed og skaber flere spørgsmål end
der er svar.
Hvad med de mennesker og systemer
som i forvejen var under pres inden
Coronakrisen?
Hvad med de hjemløse som i forvejen havde svært ved at få et fornuftigt
samarbejde med kommunen? Hvad
med de i forvejen fyldte herbergspladser? Hvad med de manglende
billige boliger? Hvad med kontanthjælpen? Listen er nærmest uendelig. Heldigvis har regeringen krævet
at kommunerne lemper på reglerne i
denne periode. Nu vil fremtiden vise
om det lader sig gøre i praksis.
Covid-19 er unægteligt en skræmmende sygdom, som rammer urimeligt mange i hele verden.
Men sygdommen rammer ikke kun
din krop og fysisk. Den rammer også
samfundet som helhed. Alt fra erhvervsliv, frivillighed, socialt arbejde
og velfærd.
Covid-19 rammer også i hjertet. Den
tvinger os til afstand til vores kære.
Den tvinger os til at forholde os logisk
til en meget følelsesladet udfordring.
SAND har på det seneste givet råd og

vejledning til mange forsorgshjem
omkring håndteringen af besøg på
forsorgshjem. Vi har bl.a. drøftet ”henvisninger” fra forsorgshjemmene til
de beboere der ikke formår at følge
de ændrede husregler ift. gæster/besøg.
SAND anbefaler at forsorgshjemmene
tænker sig godt om inden de opgiver
samarbejdet og henviser hjemløse til
andre steder.
SAND forventer samfundssind, således at INGEN mennesker i denne periode blot udskrives til gaden. Det er
der ingen, der er tjent med.

sørge for at andre hjemløse får gavn
af det ledige værelse? SAND har ikke
svarene, men opfordrer forsorgshjemmene til at have individet i centrum når beslutningen skal tages.

SAND forudser at udflytninger fra
forsorgshjem i den næste tid bliver
enormt vanskelige at håndtere. Vi
oplever at kommunerne gør deres
bedste ift. at følge med i ansøgninger
om indskud og etablering, men at det
grundet omstændighederne, er meget svært at få det hele til at gå op i en
højere enhed.
Hvad gør man, når alle butikker er lukkede så man ikke kan købe det mest
nødvendige til sin nye lejlighed. Og
hvad med bostøtten. Kommer det til
at række at nøjes med et telefonisk
opkald fra bostøtten et par gange om
ugen? Hvad gør den hjemløse som
ikke har et hævekort og er afhængig
af at bankerne er åbne så de kan få
lidt kontanter?
Hvad med de borgere som simpelthen ikke ønsker at flytte fra forsorgshjemmet, når der ikke kan komme
hjælp ude i lejligheden? Skal forsorgshjemmene så beholde de mennesker,
som ikke ønsker at flytte eller skal de

Husk, at hvis man får en lejlighed
mens man bor på forsorgshjem, men
har behov for at blive boende, så skal
man kun betale for sin husleje - og
ikke for sit ophold på forsorgshjemmet.

En hjemløs udtrykker det således. Han
bor på forsorgshjem og har fået bolig
fra næste måned: ”Det er stressende
ikke at vide om jeg er købt eller solgt
når jeg skal flytte. Jeg må jo ikke sige
nej til boligen jeg får tilbudt, men jeg
ved ikke om jeg får en støttekontaktperson, der kan hjælpe mig med mine
behov. Men jeg håber på det bedste”.

Vi glædes i den forbindelse over at
nogle Socialtilsyn har gjort det lettere for forsorgshjem at åbne op for
ekstra værelser, uden de sædvanlige
godkendelsesprocesser. SAND håber
at det kan tage noget af presset på de
manglende forsorgshjemspladser.
SAND står parat til at hjælpe alle
hjemløse i denne svære periode.
Vi er en 100 % brugerstyret organisation. Det betyder, at vi har behov for
jer beboeres input og dyrt købte erfaringer, så vi kan klædes på til at hjælpe hjemløse bedst muligt.
Tøv ikke med at kontakte os.
På vegne af SAND,

René.

ET LILLE DIGT ♥
Uvisheden og Isolationen.
I disse tider er vi alle isoleret fra verden omkring os. Vi kan ikke
planlægge, - vi har ikke kontrol over hvad der kommer til at ske
og hvornår de kommer til at ske.
For mange, er de følelser velkendte - længe før det hele lukkede
ned. Så...
Næste gang,
At du føler dig karantæneramt.
Så send en tanke til de ensomme og de skæve,
til dem uden job og til dem med bunker af uåbnede breve.
Til de vilde og de fulde,
til dem som ikke gjorde, som du synes, de skulle.
Til dem som leder efter en brugbar vene,
til dem som, meget længe, har været alene.
Til dem hvor tryghed er noget de finder i den pant de samler,
selvom det giver dem langt mindre end det de mangler.
Alt imens afstanden til håndvaskene bliver større,
For man gør stadig noget, når der ikke er noget at gøre.
♥
Tænk på dem som, hver dag, føler sig isoleret fra resten af samfundet.							 - Josefine

DEADLINE: Kære alle! Vi vil så gerne høre fra jer i denne tid. Hvordan har I
tacklet alle de udfordringer, I er løbet på den seneste tid? Hvad har fungeret virkelig godt? Hvad var svært - og kom der måske hjælp fra en uventet kant? Del jeres historier - send dem til Sofie på sofie@sandudvalg.dk
eller ring på 22470323. Deadline for næste nummer er d. 20/4.

KALENDER

TID

Hvad betyder Covid-19 for mig?
Kort sagt, fred fra Jobcentret.
Så har faktisk en ro over mig,
jeg ikke har haft længe. Mange
hjemløse og tidligere hjemløse
kan måske nikke genkendende
til at det gibber i én, når man
får et opkald og kan genkende
”kommunens” nummer. Det er
der ikke meget af for tiden og
det gør, at jeg har den ro, jeg
har brug for.
Men ellers har jeg fået to gadehjemløse installeret i to
hyggelige annekser, hos en privatperson, som var så sød og
stille dem til rådighed. Prøver
og opdatere en FB gruppe, med
opslag fra den blå sociale café
om de tiltag de nu har. Desuden
hjælper jeg en gruppe gymnasieelever med at lave en opgave
om hjemløshed.
Ellers læser jeg, lytter lydbog ,
spiller skak og strikker, prøver
og holde mig i gang med normal
døgnrytme.
Hilsen fra Heidi,
SAND Nordjylland

STED

INFO / TILMELDING

BEMÆRK! ARRANGEMENTERNE GENNEMFØRES KUN HVIS SITUATIONEN ER NORMAL IFT. CORONA/COVID19!
April
21/4
Maj

Bestyrelsesmøde i SAND

10:30 - 15

Odense

SAND, tlf. 89937060

19-20/5 Temadage 2020

10:30

Severin, Skovsvinget 25, Middelfart

SAND, tlf. 89937060

26-27/5 Tillidsmand I
Juni

10:30

Brogården, Abelonelundvej 40, Middelfart SAND, tlf. 89937060

23-24/6 Tillidsmand II

10:30

Brogården, Abelonelundvej 40, Middelfart SAND, tlf. 89937060
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