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Gyermekkorban minden év, minden hónap pótolhatatlan, ha tanulásról és fejlesztésről
van szó, az élmények pedig – legyen az jó vagy rossz – sokszorosan hatnak. A debreceni
menekülttáborba látogató vöröskeresztes területi vezető, munkatársa és önkéntese
megtalálták azt a pontot, amelyben segíteni kellett, és gyermekfoglalkozásokat
szerveztek, játékokat készítettek.

A telepen dolgozó szociális munkás felkészítette a munkatársakat arra, mi módon kell a
migránsokhoz viszonyulni, hogyan viselkedjenek, hogy a menekült emberek és gyermekeik
bizalommal forduljanak hozzájuk mint segítőkhöz.

Tanácsára, nem angolul, hanem magyarul próbáltak kommunikálni, hogy amíg a fiatalok
Magyarországon vannak, tanulják a magyar nyelvet, rögzüljenek magyar szavak, szlogenek
tudatukban. Két-három gyermek el kezdte megérteni a magyar nyelvet.

Szeretet, a biztonság, s a bizalom
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A táborban élő gyermekek minden alkalommal nagy szeretettel fogadták a hozzájuk érkező
vöröskereszteseket, egyre nyitottabbá váltak, és bekapcsolódtak a programokba. A
foglalkozásokat úgy alakították ki a munkatársak, hogy minél több készséget
megtornáztassanak: mozgás-, kézügyesség-, szemléletfejlesztő elemeket szerveztek bele.
Fontos a világtól elkülönített gyermekeknek, hogy megéljék a szeretet, az ajándékozás
élményét, ezért mindig vittek nekik ajándékokat, játékokat, plüsst.

Labdajátékokba, kézműves foglalkozásokba, színezésbe, rajzolásba, alkotásba vonták be a
különböző életkorú gyermekeket, akik nagyon élveztek minden játékot. Szeretettel szorították
magukhoz a választott plüssfigurát és örömmel fogyasztották a játékok után kapott motiváló
csokit is.

Örültek, hogy bekötözték sebeiket

Alkalmanként körülbelül negyven gyermek vett részt a programokon, afgán, muzulmán,
pakisztáni, szír gyermekek a legkisebbektől a tinédzser korban lévőkig (egytől tizenhat éves
korig). Sokan közülük a vöröskeresztesekhez fordultak a sérüléseikkel. E szeretetteli és bizalmi
viszonyra, biztonságra vágyó gyermekek a sebellátáskor kapott kötést is szépnek tartották és
annak is örültek.
A vöröskeresztesek jelenléte megnyugvást hozott a gyermekeknek, a munkatársak, önkéntesek
megható és feledhetetlen élményt kaptak. A gyermekek és szülők visszajelzése szerint nagy az
igény ezekre a foglalkozásokra, mely biztonságérzetet ad kicsiknek és nagyoknak.

Fotók: Reichert Tünde
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