BfA

møde Avnstrup den 2. januar 2022
Tovholdere Mette Roerup og Ruben Engelhardt

Velkomme til nye i dag: Anne Knudsen, (kontaktperson til Aisha) og Tommy.
Beboerne Aisha (med hendes dreng Amrallah)og Faisha kom ned og var med.
Siden sidst udover den udsendte dagsorden:
1. Julegaveuddeling til alle børn i Avnstrup. Nina og Mette med hjælp fra deres egne familier har
været meget flittige med indkøb af gaver. De sikrede sig ved hjælp af lister fra Røde Kors, at alle
børnefamilier fik.
2. Transportudgifterne til unges uddannelsessteder lå tidligere under Udlændingestyrelsen. En ny
lovgivning flytter området til Hjemrejsestyrelsen. Umiddelbart betyder det at transporten
bortfalder, men de har før vist, at der kan være undtagelser evt. med begrundelse at uddannelse
gør folk udsendelsesparate. Skolegang og uddannelse er afgørende for børn og unges trivsel på
udrejsecentrene. Hvis Hjemrejsestyrelsen ikke bevilger, må BfA overveje at søge midlerne.
If. Faisha: ca 10 unge på Avnstrup går pt. på skoler (VUC, HF) uden for Avnstrup.
3. Samarbejde med beboerne?
Aisha: ”You should come on mondays because many visit families on sundays and are not home
like today. We will try to arrange a visit.”
Lillian Pagsberg: ”Der er en gruppe af lokale unge mødre, vi kan få kontakt til gennem den lokale
præst Karen Vinter Ringmose. Det var en mulighed at denne mødregruppe måske kunne få
kontakt med de enlige mødre på Avnstrup. Lillian følger op.
Mette opfordrer alle BfA’ere (og andre!), der har overskud til at blive kontaktperson for en
Avnstrupbeboer. Fx. har de enlige mødre behov for det. Vi kunne se hvor meget nogen er livet op
pga. den opmuntring de får gennem kontaktpersonen - at de ikke står alene.
4. 2,5 millioner af de flygtede syrere er børn. En privat organisation ."5 skoler" driver i dag 19
skoler. Undervisning er livsnødvendigt for at give børnene et liv, så de ikke bliver skadet resten af
deres tilværelse.
https://politiken.dk/indland/uddannelse/art8516032/To-danske-kvinder-laver-skoler-med%C2%BBmagiske-rum%C2%AB-der-puster-liv-i-apatiske-flygtningeb%C3%B8rn
5. Evt.
To teenagere - Ibrahim og Özlem har fået ophold, men ikke deres forældre!
Tommy: Grindsted familien fået deres sagen genoptaget.
Aisha har fået sin sag genoptaget takket være hendes meget udholdende og vedholdende
advokat.
Nogle BFAere besøgte efter mødet nogle af de beboere de har kontakt med.
Næste møder er (HUSK rytmen: 4. SØNDAG I MÅNEDEN) den 23. januar og den 27. februar 2022
BFA har stormøde 1. feb.
Avnstrup gruppen ønsker alle et godt nytår.
Referat: Ruben og Mette.

