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400.000 kroner til en flok vindere
Foto Niels husted

en donation på hele 400.000 kroner blev
lørdag overrakt til foreningen Recovery
Bulls, der hjælper udsatte i esbjerg og
omegn.

af Rune Weitling

hjælp til selvhjælp:
Selv socialdemokratisk
samspil mellem Karen og
Kronborg samt en solid
liberal defensiv udgjort af
Jakob Lose kunne ikke stille noget op, da de tre lokalpolitikere lørdag spillede
opvisningskamp i forbindelse med finalestævnet i
UdsatteLigaen, der foregik
i Game Streetmekka Esbjerg. Dertil var modstanden for hård.
Årsagen til at de to
byrødder og den lokale
folketingskandidat havde
snøret skoene og stillede
til kamp mod en række
udsatte i Esbjerg, var for
yderligere at festliggøre, at
foreningen Recovery Bulls
lørdag modtog en check
på hele 400.000 kroner
fra TrygFonden. Donationen skal være med til at
få endnu flere af de mest
udsatte borgere i Esbjerg
til at blive fysisk aktive
samt endnu vigtigere - få et
bedre liv.
Projektleder og stifter af
foreningen Recovery Bulls

samt UdsatteLigaen, Even
Ramsland, modtog checken med smil og ydmyghed.
- Det er faktisk ubeskriveligt at modtage en donation af denne karakter.
Det har været min drøm at
lave denne her forening,
og donationen betyder, at
vi nu kan hjælpe endnu
flere sårbare borgere, som
har brug for en hjælpende
hånd til at komme ud af en
svær situation. Ved hjælp
af pengene er målet at
skaffe i hvert fald 100 flere
medlemmer til foreningen, dokumentere effekten
af vores arbejde i endnu
højere grad samt lave flere
aktiviteter, fortæller Even
Ramsland, der selv har
haft en løbebane som både
stofmisbruger og kriminel.
- Da jeg skulle og ville
ud af det liv, så huskede
jeg, hvor meget fodbold
- og det sammenhold det
gav - betød for mig. Men
jeg manglede et sted, hvor
det kunne lade sig gøre for
en som mig, så det endte
med, at jeg selv startede
det i form af Recovery
Bulls, smiler Even, der i

recovery bulls tilbyder esbjerg-områdets sårbare borgere at
deltage i en række forskellige idrætsaktiviteter med ligesindede.
De frivillige i recovery bulls har alle tidligere befundet sig i samme
situation som målgruppen for indsatsen, og det har stor betydning
for projektet, da det i høj grad øger forståelsen mellem de to parter.

For udsatte borgere er der lang vej til
fitnesscenteret, hvilket
blandt andet skyldes
dårlig fysisk form og
manglende økonomisk
råderum. De mangler
ofte også det mentale
overskud til at deltage
i sportslige aktiviteter og kæmper med
både ensomhed og
sindslidelser. Det ved
even ramsland, stifter
af foreningen recovery
bulls og UdsatteLigaen,
men han har imidlertid
fundet nye veje til at
løfte borgere på kanten
af samfundet gennem
fælles idrætsaktiviteter,
og nu har foreningen netop modtaget
400.000 kroner til sit
arbejde for esbjergs
socialt udsatte.

dag har fået skabt en kæmpe succes, der aftvinger
respekt både lokalt, regionalt og nationalt.

petanque og julefrokost

- I er et forbillede for mange, og det er flere som
dig, der er brug for, sagde
formand for Plan og Miljøudvalget, Karen Sandrini,
blandt andet til Even Ramsland og de andre medlemmer af Recovery Bulls,
inden hun gik på banen
med Anders og Jakob.
Også hos TrygFonden er
man fuld af beundring for
foreningen, der startede
med et fodboldhold, men
i dag dyrker sportsgrene som pool, badminton,
basket, petanque og meget
andet, ligesom man også
arrangerer julefrokost, klubaftener og andre sociale
ting for medlemmerne.
- Ja, det er en stor donation, men Recovery Bulls
har bare virkelig fat i noget,
og vi kan jo se, at konceptet virker. Derudover har
de lavet et godt budget, ligesom foreningens mission
passer rigtig godt på to ud
af vores tre kerneværdier,
som er trivsel, sundhed og
sikkerhed, fortæller næst-

Når man ikke er på
arbejdsmarkedet eller
er en del af almindelige
sociale fællesskaber,
kan man godt glemme,
hvordan man overhovedet deltager i aktiviteter
sammen med andre. Men
vi synes, vi har fundet en
god model til at hjælpe
deltagerne videre i deres
liv ved både at forbedre
deres sundhedstilstand
og samtidig lade dem
indgå i nye, meningsfyldte
fællesskaber.
Even Ramsland,
Stifter af Recovery Bulls
og UdsatteLigaen

formand i TrygFondens
Regionale Råd, Lisbeth
Oxholm Andersen, der sidste år også var den glade
giver af 100.000 kroner til
foreningen som hjælp til en
minibus, så medlemmerne
kan komme rundt i landet
til aktiviteter.

Den største hjælp

En af dem, der har fået
gavn af Recovery Bulls liv
og levned er 26-årige Nicki
Poulsen fra Esbjerg, der
i foreningen oplever en
forståelse og accept, der
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er svær for ham at finde
andre steder.
- Der er bare et ekstremt
godt kammeratskab her,
hvor vi alle ved, hvad hinanden kæmper med. Og så
hjælper det bare helt vildt
at dyrke sport. For mig
virker det meget bedre end
behandlingshjælpen, fortæller Nicki, der efter en voldelig og turbulent barndom
kom ud i både det forkerte
selskab og et misbrug, som
blandt andet indebar kokain, oxynorm, crack og andre
hårde stoffer.
- Det er ikke altid nemt,
men det giver mig bare
enormt meget at være en
del af det her kammeratskab. Det var faktisk min
far, der fortalte mig om Recovery Bulls, og det er jeg
virkelig taknemmelig for.
Det er her, jeg har oplevet
den største hjælp, fortæller Nicki Poulsen, mens

sveden hagler af ham efter
en intens fodboldkamp.

Alle på vej mod sejr

Netop på banen er der fortsat gang i den, for vinderen af UdsatteLigaen, der
tæller otte hold og alene er
målrettet udsatte grupper i
Esbjerg og omegn, skal findes. Men selvom der kun
kan være en vinder, så er
der i ligaen og i Recovery
Bulls - hvor klichefyldt den
end må lyde - kun vindere.
Alle her har en kamp bag
sig, i sig og foran sig, der
er langt hårdere end spillet
på banen. Men ved hjælp
af sammenholdet og kammeratskabet, er de alle på
vej mod sejr.
Blandt andet derfor blev
de belønnet med en check
på 400.000 kroner i lørdags.
Respons: rwe@ugeavisen.dk
telefon 31 75 13 39

FAKtA OM ReCOveRY BUlls
recovery bulls er et idrætsfællesskab, der bygger på samhørighed,
frivillighed og kærlighed. Man tror på, at man gennem forskellige
idrætsaktiviteter kan løfte livsglæden hos mange udsatte. Mange
kommer med meget dårlige erfaringer og en meget stor viden om,
hvad de ikke er gode til. i recovery bulls handler det ikke om at vinde, men om at være med. Foreningen blev startet i 2015 med even
ramsland som eneste medlem. i dag tæller den over 150 medlemmer i esbjerg, og man er netop ved at starte en afdeling op i slagelse.
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