En legeplads i Jenin
Baggrund
Mange gode kræfter i Danmark og England har gjort det muligt, at der kunne
bygges en legeplads ved en børnehave i
flygtningelejren i Jenin på Vestbredden.
De ædle givere er De etniske Rødstrømper (Ishtar) på Nørrebro, Follow
the Women i Danmark, Follow The
Women international (England). Desuden har Helle Jonassen og Karin Obel
doneret deres fødselsdagsgaver til projektet. Kvinderne fra De etniske Rødstrømper (Ishtar) har personligt indsamlet penge og lavet mad samt afholdt loppemarked for at samle penge ind. I alt er der blevet indsamlet ca. 90.000 kroner.
Arealet til legepladsen var blevet udpeget som velegnet i begyndelsen af året med den begrundelse, at
børnehaven var beliggende i flygtningelejren, samt at den bliver aflåst om natten. Herved skånes den for
hærværk.
I Palæstina var Det Danske Hus i Palæstina (DHIP)
involveret i projektet som lokal styrende enhed
med alle de kontakter som DHIP råder over. Desuden som regnskabs-holder og med tolkende indsats
og hjælpende hånd i forskellige sammenhænge.
Derudover var Ayman, der er lærer for døve tømrere i Qualqilya direkte involveret i projektet sammen

med tømrerlærlingene på skolen. De stod for
indkøb af træ og nødvendigt værktøj. De havde
allerede høvlet og bearbejdet det træ, der var
ankommet og klar til videretransport til Jenin. Vi
diskuterede her forskellige forhold vedrørende
materialer og hvilket sortiment af værktøjsudstyr vi rådede over og hvad der skulle indkøbes. Ayman havde sammen med sine lærlinge været med til at
bygge en tilsvarende legeplads i Qalqilya sidste år, så
han var en god medspiller og samarbejdspartner.
Vores tur til Jenin gik over Qalqilya for dels at bese legepladsen dér og for at se, om der var behov for reparationer eller andet. Til alt held var der kun behov for
et par mindre reparationer af gyngen, som et par af os
ville kunne lave en dag i forløbet. Samtidig besøgte vi
det børnehjem, der benyttede legepladsen og så deres
stuer og opholdsrum. Der boede henved 25 børn på
børnehjemmet, som så ud til at være meget velfunge-

rende med glade børn, et sødt personale samt en god leder.
Indkøbene af diverse manglende værktøj og beslag
og kæder til gyngerne gjorde vi i Nablus på vejen op
til Jenin, hvor vi også fik en bid mad. Isenkræmmeren var meget velassorteret og handelen indebar
også en kop arabisk kaffe. Derefter fandt vi et lille
sted, hvor vi indtog kylling og salat mm.
Derefter kørte vi med en af de gule servicebusser til
Jenin, hvor vi mødte en af de lokale kontaktpersoner
Montaser og en anden fra flygtningelejren, Raid.
Selv om det var ved at være mørkt kunne vi ikke bare tage hen til legepladsen for lige at besigtige området og forholdene. De indledende formaliteter med arabisk kaffe serveret i det fineste ”mokka-stel” med
fin kage til skulle først klares. Det skete i stadsstuen
hos Raid. Vi endte i børnehaven og fik ved diverse
lightere og mobiltelefon-lygter dannet os et indtryk
af områdets størrelse og status, så vi kunne tænke
lidt over mulighederne om aftenen, når vi var blevet
indkvarteret. Vi havde fået stillet en lejlighed inde i
flygtningelejren til rådighed for en pris, der skulle
være billigere end hvis vi skulle bo på hotel. Vi startede med diverse indkøb hos og drog til lejligheden
og fik os installeret. Trætte, men klar til en snak om
dagens indtryk og en brainstorming og god snak om
vores muligheder for at bygge en god legeplads til børnene. Dertil en meget lille whisky serveret i små arabiske kaffekopper. Næste dag var det så tid til at bese børnehaven og legepladsen i fuldt dagslys. Nogle
af de gamle legeredskaber var så miserable, at de
fluks skulle på lossepladsen, men noget kunne dog
restaureres og genbruges og indgå i den fremtidige
legeplads. Desuden var der nogle kloakproblemer,
hvor vandet fra børnehavens køkken og toiletter løb
”forkert” så det ikke kom ned til de nedgravede kloakker og det offentlige net. Så der var noget at gå i
gang med.

Børnehaven var fuld af glade unger, der lærte sange, forskellige remser og anden forskolelærdom. Men alt
foregik inde i huset og ikke uden for, da betingelserne for udendørs aktiviteter langt fra var optimale, jævnfør kloakvandet under en ubrugelig gynge mm.
Efterhånden tog vores planer mere og mere fast
form. Der blev pillet ned, restaureret og bygget om
og dertil bygget nyt. Nogle gange havde vi god hjælp
fra omkringboende børn, der for nogles vedkommende kom forbi, fordi de skulkede fra skolen. Andre gange var ”hjælpen” mere tvivlsom.

Bygningsbeslag og andet isenkram, som vi kender til
i Danmark, kunne ikke købes. Så vi fik kontakt til en
lokal smed, der svejsede nogle gyngebeslag af nogle
af de materialer vi kunne finde til formålet i hans
værksted. Og senere i forløbet fik vi en anden lokal
smed til at forbedre svejsningerne, så vi var sikre
på, at holdbarheden og sikkerheden var i orden.
Hen mod middagstid begyndte skolebørnene at
myldre ind, nysgerrige og nogen gange mere aktivt
deltagende end godt var. Det kunne give problemer,
når antallet blev for stort og for mange ville deltage i
betjeningen af rundsave og vinkelslibere. Så vi måtte
anmode om en vagt, der kunne holde styr på de

nysgerrige og lidt for voldsomme. Her til højre er
det Montaser og en af de lokale ”officials” fra flygtningelejren. De sidder på et af de ”borde-bænke”,
som de Aymans lærlinge havde lavet. Stille og roligt
fik vi os arbejdet igennem alle udfordringerne inden
vi nåede ”store åbningsdag” om torsdagen.

Dog skulle der en kraftig oprydning af hele området
til, inden vi kunne aflevere legepladsen til børnene.
Her fik vi en god hjælp fra børnehavens leder. Hun
blev en eftermiddag efter lukketid og styrede et par
af vejens børn til at bidrage med oprydning sammen
med os. Det lysnede gevaldigt.

Hvad der helt skulle ske i forbindelse med åbningen
var der vist lokal uenighed om. Dog vidste vi, at der
ville komme en klovn og underholde børnehavens
børn. Han havde forbindelse med Freedom Theatre,
et af flygtningelejrens ungdomsprojekter.
Vi manglede dog stadig gæsterne fra Det Danske hus
samt Ayman, der skulle komme med skiltet eller
pladen, der fortæller om projektet. Endelig kom de
og skiltet blev hængt op, så alle kan se det. Så var
det bare om at komme op til alle de mange ventende børn oppe i
bygningens
øverste etage.
3 personer fra

den palæstinensiske ”Røde Halvmåne”
var sammen med klovnen linet op for
at underholde børnene med sanglege,
bevægelseslege og ansigtsmaling. Der
var en gejst og en glæde og umiddelbarhed, som var en fryd at opleve.
Der blev uddelt juice og de sædvanlige
kopper arabisk kaffe til forældre - altså
børnenes mødre.

En af flygtningelejrens ”officials” holdt en fin takketale, som Bilal oversatte for os. Bagefter sang børnene
en takkesang for os. Billederne her viser de glade børn både oppe i salen og dernæst den helt stormende
indtagelse af legepladsen og dens redskaber. Det var ikke bare glade børn men også et meget glad byggehold, der nu så resultatet af alle anstrengelserne. Et dejligt syn af aktive, legende børn.

En stor tak til alle dem, der gjorde dette projekt muligt.

