
www.bhd.dk

DRØMME
BANKEN



2 3Børnehjælpsdagen © 2022  www.bhd.dk / drommebanken

Indhold                                             side

Patrick / Studieophold i Kina styrker Patricks selvstændighed og uddannelse ...... 4

Christian / En skole for livet ................................................................................ 6

Nicole / Teater gør en forskel ............................................................................. 8

Jonas / En scooter giver liv ................................................................................. 10

Kenni / Hjemmeradiostation giver fællesskabsfølelse – og en ny stemme! .......... 12

Sabine / Højskoleophold styrker og giver hende stærke venskaber .................... 14

Morgan / Traktordrøm giver styrke og livsindhold ................................................ 16

Magnus / Spiller sig til succes og selvtillid med nyt trommesæt .......................... 18

Rasmus / Spilcomputer styrker mentalt og fagligt   ............................................... 20

Hanne / Fotografering giver mental styrke og livsglæde ........................................ 22 

Zander / El-guitar giver mod og booster hans selvværd ........................................ 24

Sarah / Kørekort giver Selvstændighed  ............................................................... 26

Keven / Konkurrenceriffel styrker og giver ham fællesskabsfølelse ....................... 28

Cecilie / Studietur giver mere selvstændighed ....................................................  30

Patrick / Guitar giver musikalsk fordybelse og mental ro ...................................  32

Nicolaj / Aktiv fritid med ny crosser styrker ...........................................................   34   

Victoria / Ferietur åbner øjne for en verden af muligheder ............................... 36

Olivia / Spaophold styrker bånd mellem plejedatter og plejemor ....................... 38 

Nadia / ’Politijagt’ giver karriereindsigt og blod på tanden ................................ 40

Youssef / På spring efter nye mål og drømme ................................................... 42

Sofie / Cykling giver succesoplevelser og øget selvværd .................................... 44

Isabella / Ridning med relationer ........................................................................ 46

Nick / Et dykkercertifikat styrker plejefamilie og sætter skub i karrieredrømme ........ 48

Christian / Drømmen om at blive en del af holdet ............................................... 50

Andreas / El-guitar giver mod og ro ....................................................................... 52

Sari / Tæt på et arbejde med dyr .......................................................................... 54

Jonas / På banen med en fodbolddrøm ............................................................... 56 

June / Drømmer om at rykke grænser og om at hjælpe andre børn og unge ........... 58

Mohammed / Boksning giver mental styrke og baner vej for karrieredrøm ......... 60

Fotos tilknyttet Drømmebanken er private, bortset fra: 

Nicoles drøm side.8-9 Foto af EybenStatement og Isabellas drøm side 46-47, foto af animal-print.dk  

Velkommen til Drømmenbanken

Gennem indsatsen ’Drømmebanken’ opfylder Børnehjælpsdagen anbragte 
børn og udsatte unges største drømme – drømme, som normalt ikke ville kunne 
gå i opfyldelse. Drømmene skal have indflydelse på børnene og de unges liv 
fremover – det kan for eksempel være i forhold til uddannelse, karriere, fritids-
interesser og relationer. Målet er, at styrke de sociale og personlige kompe-
tencer hos det enkelte barn/unge. 
 
Børnehjælpsdagen har et særligt fokus på drømme, fordi drømme er både 
startpunkt og katalysator for positive handlinger og følelser. En drøm afspejler 
forestillingen om en virkelighed, som endnu ikke findes. 

Realisering af en drøm afspejler således en proces kendetegnet ved udvikling 
og vækst - men det kan være udfordrende og kræve mod. Det kræver blandt 
andet, at man tør dele sine drømme og forfølge dem trods nederlag under-
vejs. Netop dét kan være særlig svært for de anbragte og udsatte børn,  
der ofte er blevet skuffet og svigtet gennem deres opvækst. 

Vi lever i en tid, hvor det rent faktisk er muligt at ændre spor, og selv skrive 
sin livsfortælling. Men dette forudsætter evnen til at forestille sig en anden 
virkelighed. Det kræver ligeledes en tro på at det nytter noget; at kampen for 
ens drøm rent faktisk kan vindes. 

Realiseringen af en drøm – uanset hvor lille den måtte forekomme – kan i den 
sammenhæng have afgørende indflydelse på individets perceptionsgrundlag 
og verdensforståelse. Med Drømmebanken opstår muligheden for at skabe 
denne oplevelse, og således hjælpe unge mennesker til at turde drømme og 
initiere nye, positive adfærdsmønstre. I sidste ende kan deres livsforløb på 
denne baggrund ændres. Drømme skal gøres til planer. 

Læs mere: www.bhd.dk/droemmebanken

En stor tak til de fonde, virksomheder og privatpersoner, 
der gennem årene har støttet ’Drømmebanken’.
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Studieophold i Kina styrker Patricks 
selvstændighed og uddannelse

23-årige Patrick har et sprogøre og en fremtidsplan ud over det sædvanlige. 
Han elsker kinesisk – og studerer derfor kinesisk på Københavns Universitet, 
hvor han høster flotte karakterer. Patricks mål er at blive gymnasielærer  
i kinesisk og dansk.

Som led i sin uddannelse har Patrick fået en stor drøm opfyldt af Drømme-
banken: et studieophold i Kina, nærmere bestemt Beijing, hvor han har 
læst på universitetet i et semester.

”Det var helt fantastisk at studere i Kina. Jeg har lært så meget, både per-
sonligt og fagligt. Jeg har navigeret rundt i et fremmed land og har oplevet 
at stå på egne ben. Det har givet mig meget mere selvtillid og selvstæn-
dighed”, forklarer Patrick, der er vokset op i en plejefamilie.

Opholdet har også givet Patrick en masse faglig motivation, og han er nu 
– mere end nogensinde – opsat på at gennemføre sin uddannelse.

”Jeg har fået en større forståelse for det kinesiske sprog, historien og kulturen  
– og frem for alt har jeg fået talt en masse kinesisk. Det har været helt 
afgørende for mig. Efter jeg er kommet tilbage på studiet i København,  
så foregår alt nu på kinesisk. Det er en del af studieplanen. Det vil sige,  
at tekster, tale, opgaver mv. er på kinesisk. Jeg tror simpelthen ikke, jeg 
havde klaret det, hvis jeg ikke havde fået den sproglige træning og udfor-
dring i Beijing”, afslutter Patrick.

Efter sin hjemkomst har Patrick fortsat kontakt til flere af de studiekam-
merater og andre unge, som han mødte i Kina. Det betyder, at Patrick har  
en unik mulighed for at udfolde og forbedre sit kinesiske på en autentisk 
måde, da han løbende har både mundtlige og skriftlige samtaler med sine 
venner på den anden side af jordkloden.

Drømmen blev opfyldt med støtte fra: 
Egmont Fondens program `En Håndsrækning´. 
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En skole for livet

Skolen er langt mere end dansk, matematik og engelsk. Skolen er også dan-
nelse. Netop det med at skabe venskaber og gode relationer betyder rigtig 
meget for Christian. Derfor har han taget 10. klasse på Holbæk Lilleskole, hvor  
man ligger vægt på, at eleverne ikke kun skal have uddannelse, men også 
forberedes til livet efter skolen. Det har givet ham god ballast at komme videre på.

Christian elsker fællesskaber med andre. Han er også et menneske, som 
er god til at lytte og lære af sine omgivelser. Gode miljøer gavner ham, og 
bringer ham fremad. Derfor kom han med hjælp fra ’Drømmebanken’ og hans 
plejeforældre ind på Holbæk Lilleskole, der netop er præget af forpligtende 
fælleskaber. Hver skoledag begyndte her med en eller anden form for socialt 
samvær for Christian og hans kammerater. Det har i dag givet Christian så 
stærkt kammeratskab til andre unge, at han kalder dem venner for livet.

Christians plejefamilie tøver ikke med at kalde ham for et varmt menneske, 
som virkelig har taget livet til sig på mange gode måder. Men overgangen 
fra folkeskolen til noget nyt kan være udfordrende. Derfor har plejefamilien 
også været interesseret i, at Christian fik de bedste vilkår til, at han senere 
kan stå på egne ben – når det en dag bliver aktuelt. Og 10. klasse virkede 
efter hensigten. Efter Lilleskolen gik Christian direkte videre til HF. 

Det gode kammeratskab i 10. klasse styrkede ham i troen på, at han gerne 
ville læse videre. Men det har også styrket hans faglig selvtillid. Det har med 
hans egne ord givet ham et mere positiv syn på HF uddannelsen, og det er 
nemmere for ham at følge undervisningen. Så i dag oplever Christian, at han er  
mindre usikker og samtidig givet ham en ny drøm om at blive socialpædagog.

Drømmen blev opfyldt med støtte fra: Christians plejeforældre  
og Egmont Fondens program ’En håndsrækning’
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Teater gør en forskel

Teater har spillet en hovedrolle i Nicoles liv lige så længe, hun kan huske. 
For på scenen kan hun få lov til at shine. I rollerne finder hun relevante 
karaktertræk i de menneskelige sind, som giver hendes liv perspektiv.  
Da Nicole gennem ’Drømmebanken’ fik hjælp til komme på Ryslinge  
Teaterhøjskole, oplevede hun for første gang, at hun var blandt kam-
merater, som hun følte sig ligeværdig med. 

Livet har langt fra altid været nemt for Nicole. Tværtimod. Hendes barne- 
og ungdoms-år som anbragt har budt på mange og hårde udfordringer. 

Allerede fra 5. klasse lærte Nicole, at skuespillet kunne hjælpe hende.  
Det fik hendes tanker væk fra alt det, som nagede og gjorde ondt.  
Senere i livet hjalp skuespillet hende til at forstå og rumme de mange  
måder, vi opfører os på over for hinanden på. 

På Ryslinge Højskole blev hun mødt uden fordomme om at være anbragt. 
Teaterlivet giver ifølge hende indsigt i vores sind og den måde, vi opfører 
os på. Og med den indsigt følger også accept af, at vi mennesker ikke er 
ens. Alle kommer fra noget forskelligt og alle er unikke. Det er et kæmpe 
drive for Nicole. Skuespillet flytter hende personligt, og hun har i dag 
nemmere ved at leve med de uretfærdigheder og svigt, hun har oplevet  
i sit unge liv. 

”Jeg er den, jeg er - og jeg er god nok,” siger hun og fortæller videre, at 
hendes bedsteforældre også har bemærket, at hun nu har fået mere indre 
ro i sit liv. 

Drømmen blev opfyldt med støtte fra: Nicoles plejeforældre  
og Egmont Fondens program `En Håndsrækning´. 
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En scooter giver liv

Vvrrooom….lyden af en scooter er helt speciel for 15-årige Jonas. Det er 
nemlig lyden af frihed for ham. Frihed til at kunne være sig selv og frihed 
til selv at kunne vælge sine kammerater til. Når man bor på landet, kan der 
godt være langt til de nærmeste kammerater. Jonas har 10 kilometer.  
Før han fik en scooter, var den barske virkelighed ofte, at uden scooter – 
ingen besøg hos kammeraterne.

Nu er det anderledes. Med støtte fra Drømmebanken fik Jonas opfyldt en dyb 
og næsten uopnåelig drøm om at få sin egen scooter. Nu kan selv komme  
i skole. Han kan selv vælge at have kontakt med vennerne, og nogle gange 
kan han også vælge bare at køre en tur, når der er brug for lidt luftforandring 
fra hans institution i Jyderup. 

Han har kørt 1-2 timer på den hver dag, siden han fik den. Hele 1500 kilometer  
er der røget på speedometeret på den første måned. Og selv om det har  
været koldt og regnfuldt, så kørte han hellere turen på knallert fra sit op-
holdssted i Jyderup til moderen i Køge – frem for at tage med bus og tog. 
Det er i alt tre og en halv time på scooteren! 

”Men så var tanken også tom til sidst”, smågriner han.

For Jonas er disse ture på to hjul balsam for tankerne. Tankerne glider af 
sted som landskabet glider forbi, og han varmer sig ved følelsen af frihed. 
Den frihed til at kunne vælge har gjort ham gladere, og han fortæller, at han 
i dag trives langt bedre.   

Drømmen blev opfyldt med støtte fra: 
Egmont Fondens program `En Håndsrækning´. 
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Hjemmeradiostation giver Kenni  
fællesskabsfølelse – og en ny stemme!

I mere end fire år har Kenni drømt om at få sin egen hjemme radiostation  
– og med hjælp fra Drømmebanken er dette nu blevet en realitet. Kenni 
har fået installeret spritnyt radioudstyr på sit værelse: mixerpult, mikrofon, 
stativer, lyd og lys! Han laver playlister med ’old school’ musik og deler 
sine tanker, drømme og idéer, når han sidder bag mikrofonen. 

Radiostationen er med til at styrke Kenni socialt og personligt. Frem for 
alt er han blevet et samlingspunkt på det opholdssted, hvor han bor. Kenni 
spiller musik for de andre beboere og for personalet, der bakker op om 
hans interesse. Hans glæde, begejstring og engagement smitter positivt  
af på omgivelserne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenni er generelt meget udadvendt og snakkende, men er samtidig markant 
udfordret af det, der kaldes ’speed talk’. Det betyder, at han taler så hurtigt, 
at det ofte er svært føre en samtale med ham. Når Kenni taler i mikrofonen, 
sker der imidlertid magi: han taler rent, langsomt og flydende. 

Med radiostationen kan Kenni altså finde en indre ro, og han formår at mestre  
sin stemme. Håbet er, at Kenni med tiden vil kunne overføre denne mestring 
til almindelige samtaler og dermed stå stærkere i sociale sammenhænge.

Kenni elsker at være radiochef og lave egne produktioner, som han bl.a. 
lægger ud på Youtube. Han har allerede oparbejdet en masse tekniske og 
organisatoriske kompetencer, som han tager med sig i sit kommende STU 
forløb hos TV Glad.

Drømmen blev opfyldt med støtte fra: 
Egmont Fondens program `En Håndsrækning´. 
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Højskoleophold styrker Sabine  
og giver hende stærke venskaber

24-årige Sabine har igennem gymnasietiden gået med drømmen om at til-
bringe et sabbatår på en højskole - med mulighed for at studere områder som  
landbrug og dyr. Den drøm er gået i opfyldelse med hjælp fra Drømmebanken. 

Efter et ophold på Uldum Højskole har Sabine mærket en positiv forandring 
hos sig selv. Før i tiden havde hun svært ved at være udadvendt og møde 
nye mennesker, men det har ændret sig. Højskoleopholdet har boostet 
hendes selvværd, selvtillid og livsglæde. Opholdet har også hjulpet hende 
med at overskride egne grænser, f.eks. har hun delt sin anbringelseshistorie 
med de andre på skolen.

Det sociale liv på højskolen har været utrolig positivt for Sabine, der har 
lært mange nye mennesker at kende:

”Jeg har fået nogle stærke venskaber. Jeg har været aktiv i flere af skolens 
aktivitetsudvalg, b.la. cafeudvalg, arrangementsudvalg, der har gjort at jeg 
har fundet venskaber flere steder på skolen. Højskoleopholdet er et unikt 
fællesskab, hvor man deler nogle oplevelser, man aldrig glemmer. Det er 
som at have en anden familien”, fortæller Sabine.

Samlet set har højskoleopholdet styrket Sabine både på et personligt og 
socialt plan. Hun finder ro i sig selv og ser lyst på fremtiden, både i for-
hold til uddannelse, job og voksenlivet generelt.

Drømmen blev opfyldt med støtte fra: 
Egmont Fondens program `En Håndsrækning´. 
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Traktordrøm giver styrke og livsindhold

13-årige Morgan er den stolte ejer af en flot Bukh 302, som han selv har  
restaureret sammen med sin plejefar. Oprindelig var traktoren en regulær 
skrotbunke, der ikke kunne køre. Men med en økonomisk håndsrækning fra 
Drømmebanken – og en masse knofedt – har Morgan fået sin store drøm 
opfyldt: Den gamle Bukh fra 1960 er bragt til live igen, og den er hans!

Morgan har altid været fascineret af traktorer og landbrugsmaskiner - og 
han har en særlig interesse for de såkaldte Bukh’er, der er af ældre dato. 

Restaureringsprojektet har medført, at Morgan har fået en masse glæde, 
stolthed og gåpåmod. Samtidig har projektet givet ham et pusterum fra en 
hverdag med autisme og udfordringer i skolen. På den sociale konto har 
Morgan oplevet at være en del af et positivt fællesskab med ligesindede:

”I forbindelse med restaureringen har vi været til utallige veteranudstillinger, 
hvor Morgan har mødt andre Bukh-entusiaster. Her har han på eget initiativ 
talt med fremmede mennesker. Det er noget han ALDRIG har gjort før”, 
forklarer Morgans plejemor, Susanne, der har set sin plejesøn udvikle sig 
markant, både personligt og socialt.

”Bukh’en er med til at give Morgan meget mere indhold i livet. Han har 
lært at tro på sig selv og lært, at der er andre, der er lige så nørdet og 
pjattet med en særinteresse som ham. Følelsen af ligeværd har åbnet  
op for en ny verden for Morgan”, afslutter plejemoren. 

Morgan selv har gjort sig en masse tanker om fremtiden og nye spirende 
drømme, hvor traktoren naturligvis er omdrejningspunktet:

”Jeg vil deltage i nogle Bukh-træf for at vise min røde Bukh frem. Min næste 
store drøm er at få lært at plove med den. Jeg sparer derfor sammen til at 
købe en to furet plov. Og jeg vil gerne have traktorkørekort, når jeg bliver 
16 år. Så jeg kan komme til at arbejde på en gård. Indtil da må jeg jo øve 
mig med min Bukh 302”, fortæller Morgan begejstret.

Drømmen blev opfyldt med støtte fra: 
Egmont Fondens program `En Håndsrækning´. 
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Magnus spiller sig til succes  
og selvtillid med nyt trommesæt

12-årige Magnus har fået sin store drøm opfyldt om et nyt, flot trommesæt 
med LED-lys. Det har erstattet hans begyndertrommesæt, som blev for lille 
til, at han kunne udvikle sine evner og dygtiggøre sig inden for musikken. 
Magnus er nemlig allerede en habil trommespiller og er aktiv i den lokale  
garde samt kulturskole. Dertil får han soloundervisning på Det Fynske 
Slagstøjsakademi, der ligger 250 km fra hans bopæl. 

Trommespillet er en positiv fritidsaktivitet, som Magnus fordyber sig  
i med et stort engagement. Det styrker ham også personligt og socialt.

Magnus oplever succes, når han spiller trommer. I skolen har han en del  
faglige udfordringer. Men når han sidder bag trommesættet, så kan han 
noget, som de andre ikke kan. Det øger hans selvtillid, og musikken er  
samtidig en genvej til indlæringen. Magnus har f.eks. fået en bedre tal- 
forståelse og læserytme på grund af den rytme- og nodeteori, som han 
arbejder musikalsk med.

Trommespillet giver også Magnus indre ro og afkobling fra hverdagen.  
Han bruger f.eks. trommerne til at vende negative følelser til positive:

”Hvis jeg er sur eller gal, så bliver jeg glad, når jeg spiller trommer”,  
forklarer Magnus.

Det nye trommesæt fra Drømmebanken bidrager til Magnus’ fortsatte ud-
vikling – også når det gælder sociale relationer. Både i garden og Slagtøjs-
akademiet indgår han i et positiv og anerkendende fælleskab med musik-
ken som omdrejningspunkt.

Drømmen blev opfyldt med støtte fra: 
Danske Bank - `Time to Give´.
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Spilcomputer styrker Rasmus  
mentalt og fagligt  

Rasmus på 15 har altid været interesseret i e-sport. Så da han tog en be-
slutning om at læse på en efterskole med e-sport som linjefag, var det 
vigtigt for ham at have en god spilcomputer. Da Rasmus fik sin store drøm 
om en spilcomputer opfyldt, kunne han endelig se muligheden i at læse på 
den efterskole, han har drømt om i lang tid. 

Rasmus tid på efterskolen har rustet ham til at fordybe sig mere i det fag-
lige. Det har været vigtigt for ham at få anerkendelse og samtidig fordybe 
sig mere i e-sport. Med den smarte spilcomputer har Rasmus fået øget sit  
selvværd og selvtillid, og det har været med til at styrke hans start på efter-
skolen. Han føler en enorm tryghed på skolen, og hans motivation til at 
mestre i de boglige fag har fået et skub. Det at være på en efterskole, har 
også betydet at han føler sig som en helt almindelig dreng og inkluderet  
i blandt de andre børn.  
 
 
 
 
 
 
 

Rasmus plejemor ser positive forandringer i Rasmus. Han er styrket på 
mange områder, og disse styrkesider vil komme ham til gavn i fremtiden. 

Drømmen blev opfyldt med støtte fra: 
Egmont Fondens program `En Håndsrækning´. 
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Fotografering giver Hanne  
mental styrke og livsglæde

17-årige Hanne blev meget begejstret, da hun fik sin store drøm om et 
professionelt kamera opfyldt. Modtagelsen af det smarte kamera, Canon 
EOS M50, fik ikke kun smilet frem på Hannes ansigt men gav også følelsen af, 
at kameraet åbnede op for en ny verden af muligheder.

Hannes store interesse for naturen har fået en anden betydning for hende  
i form af fotografering. Det hun ser og oplever udenfor har givet hende mod 
på at springe ud i den store verden og stå på egne ben. Kameraet ser Hanne 
som et livsredskab, og det hjælper hende med håndtering af angst på andre 
måder. Ved at fordybe sig i at fotografere sin egen have, er Hannes øjne 
åbnet for andre objekter, som hun elsker at fange via kameraets linse.

”For mig handler det om kunne noget. Før i tiden fandt jeg ro i at fordybe 
mig i en aktivitet, når jeg havde for meget i hovedet. Men lige siden jeg har 
fået mit kamera, har jeg kunnet mærke en succes og livsglæde. Jeg har ind-
set at kameraet kan hjælpe mig på langt sigt i fremtiden.” fortæller Hanne. 

I foråret tog Hanne ejerskab og ansvar for fotografering af en familiesam-
menkomst. Før i tiden ville hun have haft svært ved at være til stede ved 
lignende sammenkomster, men motivationen og glæden ved fotografering 
har ændret Hannes personlighed. Det har givet hende anerkendelse fra 
omverden og dermed et øget selvværd og livsmod.  

 

Drømmen blev opfyldt med støtte fra: 
Egmont Fondens program `En Håndsrækning´. 
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El-guitar giver Zander mod  
og booster hans selvværd   

Zander er 14 år og har altid været glad for rockmusik. Så det var ingen 
hemmelighed, at han ønskede sig en ”Fender Jaguar” el-guitar. Zanders 
store idol ”Nirvana” har inspireret ham til at fordybe sig i musikkens  
verden, og han har siden gerne ville spille på den samme el-guitar,  
som forsangeren i bandet spillede på. 

Da Zander hørte om Børnehjælpsdagens Drømmebank, gik hans drøm i op-
fyldelse. Det var en stor og glædelig nyhed, da han endelig kunne begynde 
at fordybe sig i musikkens verden. Med el-guitaren i hånden, er han motiveret  
til at kaste sig ud i noget helt nyt såsom solo og gruppe undervisning. 
Gruppeundervisning giver ham en positiv fællesskabsfølelse, og han får over-
skredet sine egne grænser i form af at spille foran de andre jævnaldrende  
på holdet. 

Fællesundervisning har ikke kun styrket hans guitarspil, men også givet 
ham et boost af selvværd. Samtidig har det været en løftestang til at møde 
jævnaldrende med samme interesse. Zander er normalt en enespænder, 
men det har ændret sig i takt med fællesundervisningen, hvor han er 
blevet mere åben og tør at udfordre sig. 

Zanders plejemor fortæller, at han har fået troen på sig selv. Det at mestre  
og kontinuerligt at forbedre sit spil i skolens pauser, hvor han har fået lov til  
at øve sig på en el-guitar i musikrummet. At bruge tiden på musik i skolens 
pauser, har også givet ham ro i hovedet og styr på tankerne. Hun er Børne- 
hjælpsdagen meget taknemmelig for at have opfyldt Zanders store drøm. 

Drømmen blev opfyldt med støtte fra: 
Egmont Fondens program `En Håndsrækning´. 
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Kørekort giver Sarah selvstændighed 

Med hjælp fra Drømmebanken, blev drømmen om et kørekort til virkelighed 
for 17 årige Sarah. Hun har set hvilken selvstændighed hendes plejesøstre 
har fået ved at få kørekort tidligt, og siden har hun gået med et stort  
ønske om at få sit eget kørekort. 

Det at få kørekort har givet Sarah en fantastisk frihedsfølelse, og hun  
har med både stolthed og glæde grebet en hver chance for at køre.  
På køreturene er Sarahs plejemor med, men det ændrer sig når hun fylder 
18 år, hvor hun får mulighed for at køre alene. De mange køreture har  
givet Sarah og hendes plejemor en chance for at fordybe sig i gode sam-
taler og har dermed styrket deres forhold. Det kan de hver især mærke, 
og det stærke sammenhold værdsættes af dem begge. 

Efter Sarah erhvervet sit kørekort, kan hendes plejemor mærke, at hun 
har fået øget selvtillid og en større tro på sig selv. Det har ikke altid  
været en nem proces med at få kørekortet. Da Sarah skulle i gang med  
at tage køretimer og øvelser på glatbane, var hun både utryg og nervøs. 

Med støtte fra Sarahs plejefamilie samt Sarahs vedholdenhed og lysten 
til at overvinde frygten, kunne hun alligevel gennemføre glatbanen og fik 
mere og mere selvtillid under køretimerne. Hele processen har været en 
succesoplevelse for Sarah, og hun er taknemmelig for sit kørekort. 

Drømmen blev opfyldt med støtte fra: 
Egmont Fondens program `En Håndsrækning´. 
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Konkurrence riffel styrker Keven  
og giver ham fællesskabsfølelse  

Drømmen om en konkurrence riffel har været 13-årige Kevens store ønske 
i mange år. Da drømmen gik i opfyldelse i år, blev Keven meget begejstret, 
fordi han nu kunne udfolde sine evner inden for konkurrence skydning. 
Keven har dyrket elite skydning i flere år og er blandt de 10 bedste børne 
riffelskytter i Danmark, og det har betydet meget for Keven at få sin helt 
egen konkurrence riffel. Keven kan nu selv justere riflen, så den passer 
præcis til ham. 

Samtidig kan han konkurrere med andre børn på lige fod, og det har givet  
ham en følelse af at mestre sine sport, og derved har han fået øget selv-
værd. Når Keven er til skydning, holder han meget af det sociale der er 
i blandt de jævnaldrende og den fælles interesse de deler. Det at være 
blandt de bedste i sin sport, har gjort at han mærker en større tro på sig 
selv og sine egne evner. 

Kevens plejemor har bemærket en anden form for udstråling hos ham, og 
hun ser, at han har fået en øget lyst til at deltage i konkurrencer og vokse 
med opgaven. Fornyeligt vandt Keven bronze og guld på elitehold, og de 
præmier vandt han med sin nye konkurrence riffel. Han er meget stolt af 
sine succesoplevelser og ser frem til flere af disse i foreningslivet. 

Drømmen blev opfyldt med støtte fra: 
Egmont Fondens program `En Håndsrækning´. 
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Studietur giver Cecilie  
mere selvstændighed
 
20-årige Cecilie fik opfyldt sin store drøm om at komme til Spanien med sit 
spanskhold. Turen gik til Malaga, hvor hun boede hos en lokal værtsfamilie. 
Her fik hun et unikt indblik i den spanske kultur og hverdag. Hun fik også 
trænet sit sprog på en mere intenst og lærerig måde end derhjemme, hvor 
spansk er en obligatorisk del af hendes uddannelse (HHX).
 

Selve opholdet varede kun syv dage. Til trods for den korte periode blev 
turen livsforandrende for Cecilie. Den pige, der tog afsted, havde angst og 
traumer med sig i bagagen. Den pige, der kom hjem, havde tasken fyldt med 
tro, håb og selvstændighed. Hun blev styrket på et personligt plan.
 
”Før var jeg meget styret af min angst, og i mange situationer havde jeg 
brug for en tryghedsperson. Det har ændret sig. Efter en uge hos en helt 
fremmed familie i et fremmed land, ved jeg nu, at jeg kan meget mere, end 
jeg tror. Jeg stoler mere på mig selv. Det betyder, at tør overskride flere 
grænser og gøre ting alene, som jeg ikke turde gøre før”, forklarer Cecilie, 
der bor hos en plejefamilie.
 
Turen har også givet Cecilie succesoplevelser i skolen. Hun tør udfordre sig 
selv fagligt, og har generelt fået mere mod til at tale i timerne foran de  
andre i klassen.

Drømmen blev opfyldt med støtte fra:
Egmont Fondens program `En Håndsrækning´. 
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Guitar giver Patrick musikalsk  
fordybelse og mental ro
 
22-årige Patrick kunne knapt tro sine egne øjne, da han med Drømmebankens  
hjælp kom helt tæt på sit store idol, Lars Lilholt – og oveni købet fik over-
rakt en spritny Martin dx1ae guitar. Lilholt lærte Patrick en håndfuld nye 
akkorder, og delte ud af sine erfaringer som professionel musiker. Guitaren 
blev selvfølgelig straks taget i brug.
 

”Den er så fed, og den har en virkelig god lyd. Jeg er meget taknemmelig”, 
fortæller Patrick, der fik interesse for musikken – og herunder Lars Lilholt 
– gennem den plejefamilie, han voksede op i.
 
Den nye guitar har haft stor betydning for Patrick – på flere planer. Han har 
fået mulighed for at fordybe og forbedre sig musikalsk. Han vil gerne blive 
så god, at han kan skrive sine egne sange og være med i et band. I gen-
nemsnit spiller han derfor 2-3 timer om dagen. Guitaren giver også Patrick 
ro og mental styrke. Den hjælper ham, når hans ADHD er en udfordring.
 
”Når jeg bliver vred, stresset eller ked af det, så sætter jeg mig til at spille. 
Det gør noget for min koncentration. Jeg kobler helt af og tænker ikke mere 
på det dårlige”, fortæller Patrick, der understreger, at hele oplevelsen med 
Drømmebanken har gjort stort indtryk på ham. Den har givet ham optimisme 
- og en tro på, at han også kan opnå andre mål og drømme i sit liv.

KLIK HER - og oplev Patriks møde med Lars Lilholt

Drømmen blev realisteret med støtte fra:
Lemvigh-Müller Fonden, Akustikken og Lars Lilholt.
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Aktiv fritid med ny crosser styrker Nicolaj

15-årige Nicolaj kunne ikke skjule sin glæde og begejstring, da han fik over-
rakt en ny motorcrosser af Drømmebanken. Han havde længe ønsket sig 
sin egen maskine til træning og kørsel i den lokale klub. En ultimativ drøm 
gik dermed i opfyldelse for den unge mand med fart over feltet.
 

Den nye MC har haft stor betydning for Nicolaj – både personligt og socialt. 
Han har fået større selvværd og selvtillid, fordi han nu har et bedre udgangs-
punkt for at dyrke den fritidsinteresse, som han virkelig brænder for. Han 
tager ansvar og er blevet mere initiativrig – for eksempel, når det gælder 
vedligehold af crosseren, som han gerne fikser, justerer og skruer på til 
den store guldmedalje.
 
I klubben er han blevet en større del af fællesskabet. Det skinner igennem 
i forhold til hans identitet og selvstændighed. Han føler sig som nu en del 
af holdet.
 
Med sin nye ’kværn’ er Nicolaj klar til at realisere næste, store mål: Danmarks 
Mesterskaberne. Han håber, at hans engagement og træning giver pote, 
så han bliver udtaget til den præstigefulde konkurrence.

Drømmen blev opfyldt med støtte fra:
Egmont Fondens program `En Håndsrækning´. 
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Ferietur åbner Victorias øjne 
for en verden af muligheder
 
Drømmen om en familieferie i udlandet blev virkelighed for 18-årige Victoria. 
Hun fik en rejse af ’Drømmebanken’ til Kroatien sammen med sin biologiske 
mor og lillebror. Dermed fik hun også prøvet at flyve i flyvemaskine - for 
første gang. Selve ferien bød på en masse kulturel læring. Familien udforskede 
bl.a. historiske katedraler samt lokal arkitektur, som Victoria blev meget 
fascineret af.
 

Ferieopholdet har styrket Victoria på flere planer. Hun har fået større selvværd,  
fordi hun føler sig mere på linje med sine kammerater. Hun er nu med i 
fællesskabet, når snakken falder på ferier og ophold i udlandet, hvilket den 
ofte gør. Rejsen har også forandret hendes syn på fremtiden. Hun har fået 
perspektiv – og det har medført nye muligheder og mål i livet.
 
”Jeg har fået øjnene op for den store verden, og at den ikke er så skræm-
mende endda. Jeg har fået mod på at tage et sabbat år efter min uddannelse, 
for eksempel til Thailand, hvor jeg gerne vil arbejde frivilligt med dyr.  
På den måde har jeg lært meget om mig selv”, forklarer Victoria, der bor 
på et opholdssted.
 
Rejsen har også givet Victoria et tættere bånd til sin mor og bror. De deler 
en speciel oplevelse sammen, kun de tre. Et positivt ferieminde med masser 
af glæde, nærvær og fordybelse.

Drømmen blev opfyldt med støtte fra:
Egmont Fondens program `En Håndsrækning´. 
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Spaophold styrker bånd mellem  
plejedatter og plejemor

En drøm om et afslappende og selvforkælende spaophold har længe spirret 
i 14-årige Olivia. Drømmen voksede specielt, da Olivias biologiske mor gik 
bort – og derfor kontaktede hun Drømmebanken, da hun havde et behov 
for at komme lidt væk sammen med sin plejemor i trygge omgivelser.

De fik opfyldt drømmen og tog afsted på et 2-dages spaophold på Comwell 
Borupgaard med fri adgang til spa, ansigtsbehandling og massage samt 
morgenmad og 3-retters aftenmenu. Ud over følelsen af velvære fra den 
dampende spa og de æteriske olier, så følte Olivia sig også anerkendt, 
positiv og afslappet.

Desuden fik Olivia lov til at bestemme dagenes forløb – og ud over selv-
forkælelse bød dagene på kulturelle oplevelser på Kronborg, Øresunds 
Akvarium og et streetfoodmarked. 

Olivia fortæller efterfølgende, at det betød meget for hende, at det var 
”hendes” dage, hvor hun kunne bruge en masse tid alene med sin plejemor. 
De fik plejet deres relation til hinanden og fik talt om alt mellem himmel 
og jord. De havde bl.a. en snak om, at på trods af, at Olivias mor er gået 
bort, så er der selvfølgelig stadig personer, som støtter Olivia og hendes 
mål og drømme – blandt andet Olivias plejefamilie og Børnehjælpsdagen.

Drømmen blev opfyldt med støtte fra:
Egmont Fondens program `En Håndsrækning´. 
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’Politijagt’ giver karriereindsigt  
og blod på tanden

Med hjælp fra Drømmebanken kom Nadia på 18 år med på optagelserne af 
TV-serien ’Politijagt’ - hendes absolutte yndlingsprogram. Nadias dag star-
tede med besøg hos produktionsselskabet Metronome Productions, der 
står bag produktionen af serien. 

Derefter mødte Nadia sit store idol, politimanden Vlado, og sammen kig-
gede de på motorcykler og patruljebiler. Nadias begejstring var slet ikke 
til at skjule! Hun spurgte nysgerrigt ind til transportmidlernes forskellige 
funktioner, da hun selv drømmer om at blive betjent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efterfølgende tog de på optagelse. Vlado kørte på MC og Nadia fulgte med 
i ”optagelsesvognen”. Når Vlado standsede en trafikant, steg filmholdet 
ud og filmede, mens Nadia af hensyn til sikkerhed blev siddende i bilen. 
Hver gang Vlado havde noteret en forseelse, forklarede han Nadia, hvorfor 
trafikanten blev standset.

Nadia havde en dag fyldt med succesoplevelser, som blot har motiveret 
hende og gjort hende endnu mere sikker i sin sag om, at hun vil være 
politibetjent. Nadia fik udvidet sit netværk og Vlado anerkendte Nadia og 
hendes gå-på-mod og han sagde, at hun altid kan kontakte ham, hvis hun 
har spørgsmål til politiuddannelsen. 

Allerede på køreturen hjem viste selvsikre Nadia, at hun havde lært noget 
nyt - hun var nemlig ENORMT opmærksom på trafikforseelser!

Drømmen blev opfyldt med støtte fra:
Egmont Fondens program `En Håndsrækning´. 
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På spring efter nye mål og drømme

Siden 12-årige Youssef fik sin helt egen airtrack af Drømmebanken, er der 
stort set ikke gået én dag, som ikke har stået i træningens tegn. Youssef 
er ekstremt målrettet og han nyder, at han nu har frihed til at øve forskel-
lige spring og øvelser, når han har lyst.

Han fortæller: ”Airtracken hjælper mig med at komme tættere på min drøm 
om at komme på Stevns Gymnastikefterskole. Jeg håber, at jeg kan lære 
nye og svære tricks - og jeg tror, at jeg kommer til at træne 5-7 dage om 
ugen. Det betyder meget for mig, at jeg nu kan træne helt selv”

Siden Youssef har fået den oppustelige airtrack, har han allerede lært nye 
spring og hop. Hans selvdisciplin er i top og han har bl.a. flittigt øvet springet 
’araber-baglænder’ – og det lykkedes ham nu at lave det komplicerede 
spring uden problemer! Youssef har også fået et stort selvtillidsboost og 
han viser glædeligt sine tricks frem. Han har bl.a. stolt fremført sine spring 
for sin mor og storesøster, der begge var meget henrykte og imponerede 
over hans præstation.

Drømmen om at blive dygtig til springgymnastik og at komme på Stevns 
Idrætsefterskole er absolut blevet mere opnåelig og tydelig i Youssefs 
bevidsthed. Han taler meget om sine fremtidsplaner og drømmen om at 
komme på et elitehold. Samtidig giver airtracken Youssef mulighed for at 
fastholde sin interesse for gymnastikken i mange år frem.  

Drømmen blev opfyldt med støtte fra:
Egmont Fondens program `En Håndsrækning´. 
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Cykling giver succesoplevelser  
og øget selvværd

Over længere tid har Sofie på 15 år solgt ud af sine ting – selv sine neglelak-
ker - for at få råd til en racercykel. Hun regnede med, at hun nok ville få råd 
til en cykel næste sommer, men drømmen gik i opfyldelse tidligere end 
forventet. For Drømmebanken opfyldte Sofies drøm og i samarbejde med 
hendes institutionsleder blev der arrangeret en dag lige efter Sofies hoved.

Dagen startede med, at Sofie og institutionslederen skulle køre en tur, 
men så opdagede lederen, at han havde ”glemt” noget hjemme på op-
holdsstedet, hvorfor de måtte vende om. Da de kom tiltage stod Sofies 
forældre og vinkede til hende – sammen med Bubber! Sofie blev meget 
glad og overrasket over den lille sammenkomst.

Sofie og Bubber gik en tur og fik en god snak om at drømme. Bubber for-
talte hende, at drømme kan gå i opfyldelse, før man aner det - mens de 
”tilfældigvis” gik forbi en meget fin racercykel. I det sekund Bubber sagde 
”Det er din”, kastede Sofie sig om halsen på ham og takkede. Begejstrede 
Sofie var meget taknemmelig og skiftede lynhurtigt til cykeltøj for at prø-
vekøre raceren. Hun fik desuden gode cykelfifs og et gavekort til et cykel-
løb med på vejen af Bubber.

Sofie har nu rig mulighed for at holde gang i sin bevægelsesglæde og mestre 
sine cykelfærdigheder. Hendes selvværd er i top og cyklingen giver hende 
succesoplevelser, der blot gør hende mere vedholden og motiverer hende 
til at cykle endnu hurtigere og endnu længere. 

Sofie deltog efterfølgende i cykelløbet med sin nye racercykel. Det resulterede 
i en flot 2. plads i hendes aldersgruppe! Sådan!

Drømmen blev opfyldt med støtte fra: 
Egmont Fondens program `En Håndsrækning´.
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Ridning med relationer

Isabella er 12 år og en rigtig ”hestepige” – hun har reddet i flere år, og det 
sidste stykke tid har hendes helt store drøm været at blive så dygtig, at 
hun kan blive Danmarksmester i springridning. Isabella er meget dedike-
ret i sin sport, og selvom hun nogle gange skal knokle ekstra hårdt for at 
komme i mål, så bliver hun ved med at klø på. 

Hun har derfor kontaktet Drømmebanken med sin drøm om at blive dyg-
tigere til at ride – og nu får hun privatundervisning! En kombination af 
undervisningen og Isabellas vedholdenhed har allerede resulteret i en  
2. plads ved klubmesterskaberne og deltagelser ved forskellige ridestævner. 

Selvom Isabella i starten syntes, at de store ridestævner var en smule 
overvældende, så sprang hun ud i det hver gang og overvandt sin frygt. 
Hun fortæller, at privatundervisningen har gjort hende mere modig og 
optimistisk, da hun nu tror på sine egne evner og på målet om at blive 
Danmarks bedste springrytter. 

Isabellas ridekompetencer er markant forbedrede, og hun mestrer nu at 
ride endnu hurtigere og springe endnu højere på sin hest end tidligere. Hen-
des selvværd er styrket - og så ridningen har også givet Isabella en masse 
gode relationer. Hun er endda blevet et forbillede for de yngre piger på ride-
skolen, der ser anerkendende op til hende!

Drømmen blev opfyldt med støtte fra: 
Egmont Fondens program `En Håndsrækning´.
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Et dykkercertifikat styrker plejefamilie 
og sætter skub i karrieredrømme

Nick på 15 år drømmer om at få et Open Water dykkercertifikat og dykker-
udstyr, så han kan dykke over alt i verden. Han vil svømme blandt gamle 
havskildpadder, farverige fisk, flotte koralrev og store hvaler. Nick har læn-
ge haft en interesse for havet, som han også deler med sin plejefar og to 
ældre brødre, der er allerede flittige dykkere. Nick fortæller, at han gerne 
ville opleve havets dyb i selskab med sin plejefamilie og uddyber:

”Jeg drømmer om at dykke med havdyr og opleve den verden, der er under 
havoverfladen. Det kunne være en kæmpeoplevelse og udfordring for mig 
at dykke med flaske og våddragt, som kan bruges hele året.” 

Nicks drøm gik i opfyldelse med hjælp fra Drømmebanken, og han fik særligt 
glæde af sit nye dykkercertifikat og dykkerudstyr på familiens rejse til Asien.   
Her kom han bl.a. ud på nattedyk med havskilpadder, og han var også med 
til at sætte nyudklækkede skildpaddeunger ud i vandet. 

Nick nyder at pleje sine fællesinteresser med familiemedlemmerne og har  
i den grad fået en ekstra portion selvtillid ved at overtræde sine egne 
grænser ved at hoppe ned i det mørke dyb. Nick har desuden styrket sin 
motivation og bevægelsesglæde i vandet, som også har givet ham en  
bedre selvforståelse, da han nu ved, hvad han vil uddanne sig som:  
Han vil være havbiolog!

Drømmen blev opfyldt med støtte fra: 
Egmont Fondens program `En Håndsrækning´.
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Drømmen om at blive en del af holdet

Christian er 15 år og elsker at spille amerikansk fodbold. Han drømmer om 
at spille med i den kendte amerikanske liga NFL. Men med den til tider 
vilde sport følger også et krav om korrekt og sikkert træningsudstyr bl.a. 
i form af klubtrøje, fodboldstøvler, beskyttelseshjelm, albuebeskyttere og 
handsker. Udstyret spiller derfor en vigtig rolle for Christians ve og vel 
på banen, men han ønsker sig også udstyret af en anden årsag:

”Udstyret giver mig mulighed for at være ligesom alle de andre på holdet. 
Lige nu træner jeg i kondisko og gammelt træningstøj. Jeg har tabt 25 kg, 
siden jeg er blevet anbragt, og nu kan jeg endelig begynde at løbe sammen 
med de andre”, forklarer Christian.

Christian fik gennem Børnehjælpsdagens Drømmebank alt det udstyr, han 
har drømt om. Det giver ham mulighed for at opretholde sit flotte vægt-
tab, dygtiggøre sine færdigheder og få endnu flere succesoplelvelser med 
sporten. Christians selvværd er øget og han står nu med følelsen af at 
lykkes grundet sin absolutte vedholdenhed og motivation. Hertil giver 
fodboldudstyret Christian de samme muligheder som sine holdkammerater 
- og vigtigst af alt: Christian føler sig som en del af holdet!

Drømmen blev opfyldt med støtte fra: 
Egmont Fondens program `En Håndsrækning´.
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El-guitar giver mod og ro

Andreas er 17 år og begyndte i en svær periode at lytte til rock. Han kunne 
relatere til sangene og kunstnerne – og heraf blomstrede interessen for 
musik og guitarspil, hvor særligt bandet Nirvana inspirerede Andreas. Det 
krævede en god portion mod at begynde at spille, men en dag listede han 
ned i en anden afdeling på sit opholdssted, hvor der lå en guitar.

”Jeg lånte deres akustiske guitar og fra den dag ændrede mit liv sig. Siden 
den dag har jeg elsket at sidde og spille guitar. Det har støttet mig så  
meget at få lov til at udtrykke mig gennem musik.”

Drømmen spirede. En drøm om at have sin egen el-guitar, rigtig gerne en 
hvid Fender Stratocaster – præcis som frontpersonen Kurt Cobian fra  
yndlingsbandet Nirvana. Og Drømmebanken opfyldte Andreas’ drøm! 

I dag er Andreas langt fra den dreng, som knap turde gå i gang med at 
spille, for jævnligt optræder han selvsikkert for sine kammerater. Der har 
tidligere været mange ting, Andreas haft svært ved at lykkes med, hvorfor 
guitaren klart har givet ham et selvtillidsboost. Andreas har også fået en 
god portion motivation til ikke at give op - samtidig med han er styrket i 
troen på, at gode ting også kan ske for ham. 

Opfyldelsen af drømmen tillader samtidig at Andreas kan fordybe sig og 
være kreativ - og ikke mindst kan han finde ro med guitaren i hånden.

Drømmen blev opfyldt med støtte fra: 
Aon Denmark
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Tæt på et arbejde med dyr

15-årige Sari holder meget af dyr, og det har hun altid gjort - både de små 
og de store, dem med fjer, dem med pels og dem uden hår på kroppen. 
Hendes drøm er at lære mere om dyrene og undersøge om et arbejde med 
dyr er noget for hende.
 
Derfor har Sari med hjælp fra Drømmebanken og Skærup Zoo brugt tre dage 
i den zoologiske have. I samarbejde med dyrepasserne både plejede og 
fodrede Sari dyrene, hvorfor hun hver dag tog derfra med en god portion 
viden om, hvordan man bedst behandler dyr, hvad de spiser og hvordan 
de bedst kan lide at bo. Og ikke mindst har Sari nu en idé om hvilken 
karriere, hun fremadrettet skal vælge. 

Sari har styrket sin selvtillid og fået bekræftet, at hun er meget dygtig til at 
passe dyr. Tredagsopholdet har givet hende succesoplevelser, som har boostet 
hendes selvforståelse og gjort hende endnu mere sikker: hun vil arbejde med 
dyr, når hun bliver voksen. Men om det bliver som dyrepasser i en zoo, dyre-
læge eller noget helt tredje, skal hun lige tænke lidt over endnu. 

Som tak for Saris hjælp fik hun et flot dyrepasser-diplom af Skærup Zoo.

Drømmen blev opfyldt med støtte fra: 
Egmont Fondens program `En Håndsrækning´ og Skærup Zoo
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På banen med en fodbolddrøm 

11-årige Jonas, der bor sammen med sin plejefamilie, er en kæmpe fod-
boldfan, som følger alle AGF-kampe i fjernsynet. Derfor var det en meget 
lykkelig og taknemmelig dreng, der med hjælp fra Drømmebanken fik op-
fyldt en stor drøm om at løbe ind på stadion sammen med AGF-spillerne. 

Helt konkret gik drømmen i opfyldelse på Ceres Park, hvor Jonas var med 
i indløbet til kampen mellem AGF og OB. Da han nåede ind til midterlinjen 
sammen med dommerne og spillerne, fik han lov til at kaste den berygtede 
mønt (flip the coin) for at afgøre hvilket fodboldhold, der skulle vælge 
side og starte med at give bolden op.

Jonas fik en uforglemmelig dag sammen med sine store fodboldidoler, og 
han blev den helt store stjerne blandt sine klassekammerater, da han stolt 
mødte i skole dagen efter. Opfyldelsen af drømmen har givet Jonas en 
portion mental styrke ved, at han turde løbe ind på banen foran en masse 
klappende og højråbende tilskuere. Jonas fik tillid til situationen, og der-
med overvandt hans mod sin generthed. 

”Det var en fed oplevelse – især fordi der ikke er mange, der får mulighed 
for at komme helt tæt på spillerne”, fortæller begejstrede Jonas, som har 
fået et minde for livet og har rykket sine grænser. 

(Klik på billedet for at se AGF’s video fra dagen)

Drømmen blev opfyldt med støtte fra: 
Egmont Fondens program `En Håndsrækning´.
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June drømmer om at rykke grænser  
og om at hjælpe andre børn og unge

June på 21 år er uddannet pædagogisk assistent og drømte om at komme  
på højskoleophold til Ecuador. Her ville hun lave frivilligt arbejde og i sær-
deleshed komme i kontakt med børn og unge på gaden. Derfor skrev June 
til Drømmebanken med sin store drøm, der udspringer af taknemmelighed 
og kærlighed til sin egen plejefamilie: 

”Jeg har i mange år drømt om at gøre noget for andre, da jeg selv har oplevet, 
at nogle har gjort noget helt specielt for mig. Her tænker jeg selvfølgelig 
på min plejefamilie, som har inkluderet mig 100% i deres familie. Jeg vil 
meget gerne lave frivilligt arbejde og dele ud af al den kærlighed, nærhed, 
omsorg, tryghed, leg og glæde, som jeg selv har modtaget.”

June fik opfyldt sin drøm ved delvis støtte fra Drømmebanken og rejste til 
Ecuador i knap tre måneder. Under opholdet fik hun mange nye bekendt-
skaber og udvidet sit netværk, ikke mindst da hun boede hos en lokal 
familie og arbejdede som gadeplansmedarbejder. June fik også rykket 
sine grænser ved at rappelle ned af et vandfald – en vild oplevelse at 
overvinde ”frygten”! 

June kom tilbage til Danmark med mod på flere nye ”grænseoverskridende”
oplevelser samt fornyet energi og drivkraft. June oplever, at hun er blevet 
mere selvstændig og har fået mere selvindsigt, da hun har lært en masse 
i forhold til sine egne personlige grænser. Desuden er hun nu ikke bleg 
for at springe ud i en opgave, selvom hun ikke kender det endelige resultat.

Drømmen blev opfyldt med støtte fra: 
Egmont Fondens program `En Håndsrækning´.
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Boksning giver mental styrke og baner 
vej for karrieredrøm

Mohammed er 17 år og er flygtet fra Afghanistan til Danmark, hvor han 
bor på opholdssted. Med sig har han en stor drøm om at gå til boksning. 
Drømmen har eksisteret så længe, Mohammed husker, men han har ikke 
kunnet realisere den grundet krigen i Afghanistan. 

Med hjælp fra Drømmebanken er drømmen gået i opfyldelse og Moham-
med har endelig alt det vigtige udstyr, som sporten kræver. 

Han går nu til boksning tre gange om ugen i en lokal klub. Han får meget 
ros fra sin anerkendende træner, som ser et stort talent i den unge mand 
og et potentiale for, at boksningen kan blive til en professionel levevej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mohammed fortæller, at boksningen hjælper ham at komme af med sine 
frustrationer og med at falde i søvn, hvilket han tidligere har haft svært 
ved. Hertil giver boksningen ham en god portion selvtillid og en masse 
succesoplevelser, som blot har pustet liv i hans motivation til at mestre 
boksning til perfektion.

Desuden har Mohammed fået en masse nye venskaber og føler sig som 
en del af boksefællesskabet. Mohammed ser optimitisk på fremtiden og 
ikke ét sekund i tvivl: ”Jeg vil være professionel bokser i Danmark!”

Drømmen blev opfyldt med støtte fra: 
Egmont Fondens program `En Håndsrækning´.
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