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Vedrørende forholdene i Udrejsecenter Avnstrup
Madordningen
Vi erfarer fra beboerne på Avnstrup, at køkkenerne stadig lader vente på sig og at familierne derfor stadig
ikke kan være på selvhushold. Fra Røde Kors hører vi, at der nok vil gå 5-6 mdr før en råvare-ordning
forventes at træde i kraft. Det er op mod et år siden at Ministeren lovede, at børnefamilierne skulle have
mulighed for selv at lave mad til deres børn !
Vi er klar over, at der ikke vil blive udbetalt madpenge til familierne, men en købekort-ordning til et af de
lokale supermarkeder, burde ikke være så svær at etablere.
Vi frygter, at man planlægger en madkasse ordning med ens råvarer til alle ! Og advarer på det kraftigste
mod en sådan. Sporene skræmmer, både fra den gamle madkasseordning - og fra de nuværende ordninger
med hygiejne-pakken og børne mellemmåltidskassen, der uddeles hver 14 dag. Indholdet i disse er det
samme år ud og ind. Der uddeles produkter der ikke er brug for (tandbørste, pasta, creme, vatpinde osv.)
hver anden uge. Det samme med børnepakken, saftevand der hældes ud, rugkiks som ingen børn spiser
osv. Kostbare standard ordninger, spild af penge, spild af ressourcer - i stedet for at lade beboerne selv
vælge, hvad de har brug for. Uddel dog nogle “ matadorpenge” som beboerne selv kan købe for i et lokalt
lager, eller lav en ordning med 1 ugentligt besøg af en indvandrerkøbmand.
Vi håber, at de ansvarlige myndigheder snarest vil finde en løsning, der i højere grad tilgodeser økonomi og
madspild - og samtidig giver familierne mulighed for det lovede selvhushold.
Meldepligten
Vi har forståelse for, at man i Avnstrup uden hegn og elektronisk kontrol, må have styr på beboerne på en
eller anden måde. Men at de skal møde op hver dag for at blive krydset af både morgen og aften, virker
helt tåbeligt - og igen spild af ressourcer. Det burde være nok en gang om dagen at sikre sig at beboeren er
på matriklen. Så vi foreslår man ændrer praksis i forhold til den nuværende ordning - indtil man evt. får
etableret en permanent elektronisk løsning.
Venlig hilsen
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