Globala Kronoberg intervjuar

Mötesplats Campus, Växjö

Globala Kronoberg koordinerar ungdomar som jobbar som volontärer i föreningar
och kommunala verksamheter i länet. Volontärerna kommer från olika länder och stannar
i Sveriger i en period upp till ett år. Volontärernas boende, mat, fickpengar och resor
finasieras av EU-projektet EVS (Europeisk Volontärtjänst).

Mötesplats Campus i Växjö tog emot en
volontär som jobbar med att
planera aktiviteter, uppdatera sociala media
och kommunicera med lokala organisationer.
Här berättar handelaren Hanna Ankarberg
och volontären Dorien de Wuffel om deras
erfarenhet med volontärprojekt.

Intervju med

EVS-handledare Hanna Ankarberg
1.
Vad har volontären tillfört till
din organisation under sin tid hos er?
(ex: nya idéer, eller nya arbetsätt)

3.
Har du som handledare stött på
några svårigheter när det gäller att ta
emot en volontär?

Det är första gången vi tar emot en volontär till Tufvan och Dorien har inte varit
hos oss så länge, så vi håller precis på att
komma i rutin och lära känna varandra.
Det var ganska rörigt i början eftersom
många slutade jobba hos oss i och med
att det var en ny termin på universitetet
så var det en trög start. Vi satte oss ner
och såg till att hon hade något att göra.
Samarbetet har börjat nu, och det ska
förhoppningsvis bli bättre från och med
nu i och med att hon ska hålla sina egna
projekt. Dorien tog även eget initiativ
och dekorerade caféet till alla hjärtans
dag, och hon planerar egna projekt som
hon kan ha in våra lokaler.

Det har inte uppstått några svårigheter
som inte gått att lösa. Vi har även hållit
kontakten med Globala Kronoberg och
fått råd och hjälp om hur vi kan lösa våra
problem. Vi har haft en ganska öppen
dialog med vår volontär och försökt att
se till att hon förstår att det är den första
gången vi tar emot en volontär, och att
vi gör vårt bästa att se till att hon kan
göra roliga arbetsuppgifter.

2.
Hur mycket tid har du ungefär
lagt åt att vara handledare varje
vecka?
Det är svårt att säga, men ungefär 1 timma per dag, men det varierar. Vi brukar
sätta oss ner och prata igenom vad som
ska hända följande vecka en lite längre
stund på fredagar.

4.
Tycker du att det har varit en
generellt positiv upplevelse att ha
haft en volontär hos er?
Både och. Det har varit stressigt eftersom tidpunkten vi tog emot Dorien en
inte var en stabil period i verksamheten.
Vi insåg att det kanske inte var jättebra
att ta emot en volontär mellan terminslut och terminstart, utan kanske ska satsa på en annan tidpunkt då det är lite
lugnare. Det har blivit bättre.

Intervju med

Volontären Dorien de Wuffel
1.
Varför valde du att åka utomlands som en volontär?
Mina planer på att åka utomlands som
volontär blev alltid uppskjutna på grund
av nya jobbmöjligheter i Belgien, men
eftersom jag runt 30år så var det min
sista chans och jag tog den. Jag hade
varit medveten om EVS ett bra tag men
väntade in i sista sekunden.
Sedan jag fick reda på att jag kan hålla
mina egna projekt på caféet så har jag,
tillsammans med en annan volontär,
planerat olika event så som en Belgisk
vecka där man kanske kan testa Belgisk choklad, lyssna på Belgisk musik etc.
Eftersom serietidningar var en Belgisk
uppfinning, funderar vi även att göra
något med det.
2.
Hur kom du i kontakt med EVS
och Globala Kronoberg/Nätverket
SIP?
Jag letade efter platser i hela Skandinavien men det fanns inga möjligheter.
Men i EVS databasen hittade jag Hanna´s projekt och hon var den första som
reagerade på mitt mail.
3.

Varför Sverige?

Jag valde inte specifikt Sverige, men
länder i Skandinavien. Jag har sedan jag
var ung varit besatt av Skandinavien,
och velat åka dit. När jag var på väg att
landa, tittade jag ner genom flygplansfönstret och såg massa skog och sjöar.
Det var precis som jag hade föreställt
mig.

När jag var runt fyra år frågade jag “Kan
två män gifta sig?” och jag fick svaret
“Ja, i Sverige.”
“Pippi, vart bor hon?” “I Sverige.”
Mina föräldrar sa att Sverige var ett
vackert land, men att det är dyrt att leva
där.
Fika är bra. I Belgien springer man och
köper sitt kaffe, men sätter sig inte ner
och tar det lugnt. Först undrade jag om
svenskar inte jobbade så hårt för de tog
fika pauser, men insåg att efter fikat kan
man arbeta bättre.
Jag blev förvånad över att människor
i Sverige lägger till kollegor på sociala
medier så som facebook. Det skulle aldrig hända i Belgien, och det ses som
rent av oproffisionellt. Det är svårt att bli
vän med människor från sin arbetsplats,
även om de är lika gamla som mig men
i Sverige är nästan alla på samma nivå.
Det finns mycket jag vill göra under
min tid i Sverige. Jag har redan rest till
Stockholm, och stannade där några dagar.
4.
Vad har du/hade du för förväntningar om att jobba som volontär?
Jag hade hört olika versioner av volontärers upplevelser, både bra och mindre
bra, så jag valde att inte ha några förväntningar alls. Om man har förväntningar så blir det inte alltid riktigt som
man trodde. Istället så tänkte jag att det
blir vad man gör det till.

