Enesminde Bornholm

Vi var en 10 klasse fra Marjatta skolehjem på lejrtur til Bornholm. 7 udviklingshæmmede elever og to
medarbejdere. Jeg kendte Enesminde i forvejen fra private ferier gennem en årrække. Derfor mente jeg at
det ville være et godt sted for vores beboere. Det viste sig da også at være det helt rigtige sted for os alle.
Vi blev mødt af en fantastisk gæstfrihed og åbenhed og følte os straks hjemme. Vi fik nogle gode lejligheder
som var hyggeligt indrettet med spændende kringelkroge. En elev fik sin helt egen hems som han var meget
stolt af, og vor han brugte meget tid på bare at slappe af og falde til ro. Line, som er værtinde på stedet
kom hver morgen og inviterede eleverne med ud og fodre dyrene.
Enesminde er et sted med rolige omgivelser, hvor elever med særlige behov, kan gå frit og trygt omkring,
langt fra alfavej.
Et sted med mulighed for at opsøge de sansestimuli, som tiltrækker én, og vækker eget initiativ,
engagement og nærvær.
Et sted med rummelige, imødekommende og venlige, engagerende værtsfolk, som også kan lave dejlig mad
af sunde råvarer, hvis det er det man ønsker!
Et sted hvor man kan gå på opdagelse ude såvel som inde og finde små hyggekroge, bålpladser, udekøkken,
fiskedam, blomstereng, grisefold, hønsegård, hestefold med mulighed for at være med til at fodre og få en
ridetur. Eventyrlig vindeltrappe, spisekrog, skjulte skabe og en køkkenvask, som dukker op når man skubber
til et håndtag…kort sagt :
Et sted, hvor man kan fortabe sig og koble fra, efter en lang dags oplevelser på det skønne Bornholm.
Alternativet for os ville være et sted med mange andre lejrskoler, tv, kiosk, hoppeborg, minigolf og
swimmingpool, hvilket vore beboere bestemt ikke havde brug for efter dage med masser af indtryk og
oplevelser.
Med Enesminde fik vi det sted hvor vi kunne trække os tilbage til fuldstændig ro efter dagens ture, eller vi
var en hel dag kun på Enesminde. Fiskede i dammen, kiggede til dyrene, spillede spil eller gik tur i
nærområdet.
Vi kan kun varmt anbefale Enesminde til andre grupper med udviklingshæmmede.
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