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Vi har bedre forhold for hjemløse og udsatte Grønlændere på sinde!
Første møde i SANDs Grønlænder-gruppe er lige afsluttet af denne seje flok, og det har været MEGA godt og meget hyggeligt. Der er blevet diskuteret hjemløsepolitik for hjemløse og udsatte grønlændere i Danmark. Nu fortsætter arbejdet
på de kommende møder. Foto: SAND

Gang i grønlænder-gruppen
Så er SANDs Grønlænder-gruppe oppe og køre igen efter Corona og det går mega godt! Vi
har lagt hårdt fra land. Gruppen har bl.a. været i Odense for at samarbejde med Socialstyrelsen. Fantastisk dag sammen med Amanda og Anders fra styrelsen.
Dagens dialog/arbejde handlede om at være udsat og hjemløs grønlænder i Danmark, og
alle de udfordringer, der eksisterer med fordomme, misbrug, mangel på tolke, mødet med
det danske system og det at føle sig uden for samfundet.
Grønlænder-gruppen medvirker til at tydeliggøre disse udfordringer og er kommet med
gode og relevante bud på fremtidige tiltag, der kan medvirke til bedre forhold for udsatte
grønlændere i Danmark og hvordan det danske samfund kan blive bedre til at forstå Grønland og grønlændere.
STÆRKT arbejde - I har været MEGA seje
Tak til Stort tak til Arthur, Marie, Brian, John, Jensine, Dorrit og Kaleraq og hunden Asaasa.
Tobias B.H, SANDs sekretariat og tovholder for Grønlændergruppen
(tbh@sandudvalg.dk)

Du har ret til…
…at få at vide hvilke oplysninger der ligger i din sag og hvad din sagsbehandler eller andre
har skrevet om dig.
– Forvaltningslovens § 9 og offentlighedslovens § 8

Kamp-ånd og kamp-hånd
Gå i kommunalvalg-kamp med SAND

Op til kommunalvalget i november går SAND på barrikaderne for at få fokus på hjemløshed. Vi laver aktioner,
blander os i debatter og holder Temadage under overskriften ’DU HAR OGSÅ EN STEMME – BRUG DEN!’
Hold øje med kalenderen på sandudvalg.dk og med vores Facebook – vi har brug for alle gode kræfter!
Har du en idé til en aktion – eller sker der et eller andet
i din kommune som vi skal råbe op om, så kontakt SAND
på 89 93 70 60

DEADLINE
Der er også plads til din historie –
deadline for næste nummer er
d. 22/9. Skriv eller ring til Sofie på
22470323 eller sofie@sandudvalg.dk

VALG-CAMP'en er i gang.
Deltagere fra Sjælland og Fyn er samlet i Roskilde til to dage med
peptalks og aktioner.
Vil du også på valg-camp – og bor du i Jylland? Så er muligheden
der d. 7. – 8/9.
Tilmeld dig hos Nancy på 30736548 eller nancy@sandudvalg.dk.

Velkommen til Jeanne
Den 10. august startede jeg som sekretær i SAND.
Det er blandt andet min opgave at bestille togbilletter til
jer i SANDudvalgene og til de mange andre aktive hjemløse,
samt trykke visitkort til alle bisidderne - og meget mere.
Jeg glæder mig også til at understøtte mine kollegers arbejde med kurser, temadage og alle de andre aktiviteter, som
SAND udbyder.
Jeg kommer med en kontoruddannelse og en humanistisk
bachelor fra Københavns Universitet, og i mit tidligere job
var jeg i en social enhed i Ballerup Kommune, hvor jeg samtidig var koordinator for kommunens arbejde med krigsveteraner – specielt dem, der var kommet hjem fra udsendelse med noget i rygsækken.

Modløshed
Af Rikke Strandgaard
Øjnene, ville bare ikke åbne denne morgen, søvnen var bare rarere at være i. Der kunne jeg drømme
de smukkeste drømme, dog kunne mareridt ankomme, men de var ofte nemmere at forholde sig til
end livet, der stod for åbent gab, når jeg valgte at stå op. Havde jeg modet til dette ?
Hjemløsheden, havde lige så stille slukket min livsgnist indeni. En bænk i parken og min hund Chances varme, var nu kun mit holdepunkt, så jeg kunne være.
Coronaen ankom, mit liv blev med ét revet væk, som den kraftigste storm, blæste den mit liv omkuld. Magtesløs kunne jeg bare se til.
Snart stod jeg på gaden, fra at have; job, bopæl - tryghed. Så havde jeg lige det jeg kunne pakke, og
Chance. 1 år gik der. Kun et sølle år.
Modet, rev og rev i mig, igen og igen. Orkede ikke denne morgen, at forholde mig til noget som
helst. Men sulten gnavede i maven, og Chances forsøg på at vække mig med dens snude, slik i mit
ansigt og små bjæf. Fik den mig op og sidde. Jeg ænsede ikke den smukke morgen, der med rødlige
og orange farver, favnede parkens buske og træer, heller ikke fuglefløjt. Jeg ænsede kun at være.
Sitrende rejste jeg mig, tog en krøllet hjemmerul i lommen, med fingrenes rysten, kunne jeg med
små kræfter holde cigaretten. Fik ild i den, tog et sug, med et stort suk, pustede jeg røgen ud. Modet
overmandede mig igen. Er slået tilbage til start, som for længe, længe siden. Havde jeg mod på at
starte helt forfra????

Fra SANDs
facebook:
”Det kan
godt være
det lyder
åndsvagt,
men har selv
været hjemløs flere
gange og jeg
syntes livet
er meget
nemmere, når
man ikke har
noget at
miste, men
livet er
selvfølgelig
svært i det
øjeblik man
mister alt”
KALENDER			
September
7-8/9
ValgCamp for Jylland
29/9
Bestyrelsesmøde i SAND
Oktober
1-3/10
UngeCrew weekend
5-6/10
Skrivekursus: Kick-off
13-14/10 Temadage 2021		

TID

STED				

INFO/TILMELDING

Kl. 10.30
Kl. 10.30-15.00

Vejlsøhus, Vejlsøvej 51, Silkeborg
Odense – sted følger!			

Nancy, tlf. 30736548
Ask, tlf. 20987921

Kl. 12.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

Skanderborg Vandrerhjem, Kindlersvej 9
Sted følger! 				
Brogården, Abelonelundvej 40, Middelfart

Nancy, tlf. 30736548
Sofie, tlf. 22470323
SAND, tlf. 89937060

KOLOFON

KONTAKT
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