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Den 67-årige maskinmester Hasse Nielsen, der bor på Attendos plejehjem Vonsildhave.
Foto: Attendo

Hasse Nielsen bor på Attendos plejehjem Vonsildhave og har holdt kontakt til sine
besøgsvenner via Online Befriender – et digitalt fællesskab til videosamtaler.
Det er ret hyggeligt. Ikke mindst fordi Hasse er gammel maskinmester og en af
besøgsvennerne læser til maskinmester.
Så kan 24-årige Jens fra Aarhus og den 67-årige pensionerede Hasse ret hurtigt nde
noget at være fælles om.
Hasse har også fået kontakt til 83-årige Ryzard, der kom til Danmark som afhopper fra
Polen omkring 1970.
Vi har fælles interesser
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sejle. Vi har også en fælles interesse i træarbejde. Halvanden time går der hurtigt, når vi
har en videosamtale, siger Hasse.
Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger
Denne hjemmeside er drevet og ejet af:

Tilsvarende med polske Ryzard, som Hasse taler med et par gange om ugen.
- Selv om han er ældre, så er han meget frisk og aktiv. Han har været elektroingeniør, så
vi snakker både fagligt, men også om, hvordan det var at bo i Polen under Den kolde Krig,
og hvordan han hoppede af, da han kom med skib til Aarhus. Vi taler også om, hvordan vi
behandler udlændinge i Danmark. Her på plejecentret er der medarbejdere fra hele
verden, og jeg interesserer mig meget for, hvordan de er kommet hertil, og hvad de
synes om at bo i Danmark.
Bag Online Befriender står organisationen Connec, som certi cerer de frivillige. De skal
være mindst 18 år og klar til at bruge seks timer om ugen på at tale med ældre
ensomme. Foreløbig er tre kommuner i Danmark med i ordningen og stiller den til
rådighed for sine borgere.

Hjemmesiden bruger cookies
Vi samler statistik på vores portaler ved hjælp af cookies for hele tiden at kunne forbedre din oplevelse. Vis detaljer

https://www.magasinetpleje.dk/article/view/719743/maskinmester_hasse_snakker_online_med_vennerne

OK
2/2

