
Projekt 88 kunne godt tænke sig at lave et værested i den lukkede Café P. Sorensen i Fugholm.
Her er (fra venstre) Kirsten Wohlert, Inger Moller, Leif Buch-Hansen og Gunner Petersen
projektet ude at tage lokaliteterne i nærmere øjesyn. (Foto: Lars Juul)

Sindslidende skal
have deres eget sted
Projekt 88 gør et nyt forsøg på at skabe et vrested for psykisk syge i Horsens

De skønsmæssigt cir-
ka 500 sindslidende i
Horsens skal have et
værested, hvor de kan
modes pa deres egne
præmisser. Bade dem,
der er under behand-

og dem, der bare
gar derhjemme med de-
res problemer. Pa den
made vil mange af de
psykisk syge fa det me-
get bedre med sig selv.
Sådan lyder hovedtankerne
bag et forslag, som Projekt 88
i Horsens har arbejdet med i
flere Uden at forslaget er
blevet til virkelighed. Men nu

projektet endnu et forsøg.
I denne uge er der sendt 16

ansøgninger ud til forskellige
lokale og landsdækkende fon-
de for at skaffe penge til
formålet. Projektet satser på, at
vrestedet kan åbne til au-
gust, og lykkes 'det, er der
chance for, at det bliver det

første af sin art i Vejle amt.
Bag projekt 88 star bade

Vejie amt, Horsens kommune
samt en række foreninger, og
formålet er at skabe en tnke-
tank for psykiatriske patien-
ter, pårørende og andre, der er
interesseret i de sindslidendes
forhold.
Foreløbig har projektet gi-
vet et enkeL konkret resultat
- nemlig genbrugsbutikken i
Kattesundet, som bliver dre-
vet af sindslidende og

pårørende. Men lige siden starten
har alle deltagerne haft en
eneste ting øverst på

ønskesedlen: Et vrested i Horsens.

To i kikkerten
Forst havde deltagerne kik

på en kommunal ejendom på
Irisvej 2, men den blev solgt.
Siden prøvede de at indrette et
vrested i Aktivitetshuset,
men det gik ikke.

Nu har projektet et par nye
steder i kikkerten. Det er den
lukkede Café P. Sorensen i
Fugholm og Hafnia Hånd i
Harris tidligere lokaler i Bor-
gergade.
-De to steder er velegnede,
så vidt vi kan se udefra. Men

er kun muligheder, og vi
her ikke forhandlet et lejemål
pi plads. Det kan vi heller
ik-ke gore, så lnge vi ingen pen-
ge har, understreger Leif
Buch-Hansen, der er leder af
Amtsspecialskolen for Voksne
i Horsens og medlem af pro-
jektets forretningsudvalg.

Hul pa 253.000 kr.
Projektet forestiller sig, at

vrestedet blandt andet kan
rumme en café og nogle loka-
ler, hvor de sindslidende har
mulighed for at male og skri-
ve. Men indretningen skal
re helt op til de sindslidende,

og de skal selv stå for driften
af stedet.

Forretningsudvalget har
opstillet et budget, som for-
tæller, at det vii koste 54.000
kr. at gore lokalerne klar. Den
årlige drift løber ifølge bud-
gettet op i 407.000 kr., og heri
er medregnet en udgift på
190.000 kr. til to deltidsansat-
te.

Indtil nu har projektet kun
fået tilsagn fra et sted. Det er
Veile amt, som har sagt ja til

at state driften med 100.000
kr. om amt. Dertil kommer en
række mindre indtgter, og
tilbage bliver et hul på
253.000 om året, som pro-
jektet håber, fondene vii fylde
op.

Kan ikke vente
Projekt 88 har også lagt bil-

let ind på penge hos Horsens
kommune, men det er der ind-
til videre ikke kommet noget

ud af.
- Kommunen har ikke vist

den samme villighed som am-
tet til at sætte penge af til for-
målet, men jeg tror ikke, det
er umuligt at få penge fra
Horsens kommune. Den har
stillet i udsigt, at der er mulig-
hed for state fra 1993,

fortæl -ler Gunner Petersen, der er
leder af projektets væresteds-
gruppe og handicapkonsulent
ved Horsens kommune.

- Men det kan vi ikke vente

på. Vrestedet skulle gerne
vre en realitet allerede i dr.
Det er derfor, vi prover at gå
til fondene, tilføjer han.

- Det har skabt en del fru-
stration, at planerne ikke er
blevet til noget. Jeg tror fak-
tisk ikke, at forretningsudval-
get er særlig populært hos de
sindslidende. Det er ikke let,
når det, de sindslidende
aller-helst vil have, ikke bliver til
noget, siger Leif Buch-Han-
sen.

- Men nu skal der altså ske
noget, tilføjer han.

Tor ikke gå ud
Og at behovet er der, det

kan ledende ergoterapeut på
psykiatrisk afdeling ved Hor-
sens Sygehus, Kirsten Woh-
lert, der også er med i projek-
tets forretningsudvalg, snak-
ke med om:

- Mange sindslidende tor ik-
ke gå ned til Aktivitetshuset
eller i en idrætsforening. Det er
dem, et vrested kan vane til
glade for. Stedet vil nok ikke
hverken forebygge eller hel-
brede, men det vil betyde, at
de sindslidende far det bedre
med sig selv.

- Mange sindslidende føler
ikke, at de er accepteret ude i
samfundet. Derfor sidder de
bare isoleret derhjemme. Det
her er deres chance, siger In-
ger Moller, der også er med-
lem af projektets forretnings-
udvalg.

- Jeg kender en mand, som
sidder derhjemme hele dagen.
Han vover sig forst ud, når det
er mørkt, fordi så kan ingen se
ham. Han kunne have glade
af et værested for sindsliden-
de, mener Inger Moller.

Penge at spare
Kirsten Wohlert mener og-

så, at et værested kan hjælpe
de psykiatriske patienter på
en made, som sygehuset ikke
er i stand til.

- Vi mangler et udslusnings-
sted for patienter fra sygehu-
set. På psykiatrisk afdeling
kan vi nemlig ikke skabe en
omgangskreds for vores pati-
enter. Det har de mulighed for
selv at gore på et værested,
siger hun.

- Det betyder faktisk, at folk
i øjeblikket er indlagt i længe-
re tid end nødvendigt. Der er
penge at spare ved at have et
vrested, siger Kirsten Woh-
lert.

- Men besparelsen bør kom-
me de sindslidende selv til go-
de. Der bliver nedlagt alt for
mange psykiatriske senge i
øjeblikket, så man kan ikke si-
ge, at samfundet bruger for
meget på de sindslidende.
Tvrtimod, mener Leif
Buch-Hansen, der nu spndt
venter på, hvilke svar der
kommer fra de mange fonde.
(jala)
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