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Gå på café
og få et
nyt liv
en ny sportscafé
tilbyder socialt
udsatte et helt nyt
liv. Caféen åbner
midt i januar.
af Jan Maass Lindhardt

FæLLesskab: Håndværkerne er først lige begyndt,
men allerede midt i januar
skal lokalerne i Strandbygade 30 være indrettet
som en social sportscafe.
- Vi skal have den første
sociale sportscafé i Danmark, fordi vi gerne vil motivere endnu flere socialt
udsatte til at dyrke idræt,
fortæller Even Ramsland,
stifter og formand for
Recovery Bulls og initiativtager til den kommende
sportscafé.
Stedet kommer til at henvende sig til den samme

målgruppe som Recovery
Bulls, der gennem de seneste år har haft succes
med at få socialt udsatte i
sportstøjet.
- Det er et sted, hvor
man kan mødes med venner, og det er selvfølgelig
alkoholfrit. Det er kun
for socialt udsatte, og vi
sælger ikke noget. Det er
et socialt tilbud til byens
borgere, hvor de kan få en
god snak og en kop kaffe
og blive introduceret til et
stof- og alkoholfrit fællesskab, hvor idræt og motion
er det bærende. Så du kan
få et helt nyt liv ved at gå
ind af den dør, fortæller
Even Ramsland om den
kommende sportscafe.

stor opbakning

Sportscaféen skal efter planen være åben dagligt fra
klokken 10-18, men medlemmerne får mulighed for
også mulighed for at bru-

even ramsland er formand for recovery bulls og initiativtager til den kommende sociale sportscafé, der får adresse i strandbygade.

ge det som mødested om
aftenen.
- De har rigtig dårligt
netværk og dårlig kontakt
til familien, derfor har de
brug for et fællesskab,
hvor de kan være sammen
på en sund måde, og hvor
der er sat nogle rammer,
forklarer Even Ramsland.
Esbjerg Kommune har
bakket op om projektet
med 140.000 kroner til
huslejen, og derudover har

Det handler
om at nyde
fællesskabet, og så
er tanken, at vi skal
have noget frivilligt
rådgivning.
Even Ramsland,
formand for Recovery Bulls

privatpersoner bidraget
med penge til istandsættelse af lokalerne.
Den sociale sportscafé
skal være det første skridt
på vejen ind i det fællesskab, Recovery Bulls allerede har skabt i Esbjerg,
men også nuværende
medlemmer af Recovery
Bulls kommer til at bruge
caféen.
- De her mennesker har
brug for ekstra socialt

samvær, udover det vi kan
tilbyde i de faste aktiviteter i Recovery Bulls. De
har brug for en base, hvor
de kan mødes og være
sammen på en mere afslappende måde, siger Even
Ramsland.

Respons: jli@ugeavisen.dk
telefon 76 11 42 11

STORT UDVALG af lækre, bløde og smarte skovmandsskjorter

ÅBNINGSTIDER

Mandag 9:30 - 17:30
Tirsdag 9:30 - 17:30
Onsdag 9:30 - 17:30
Torsdag 9:30 - 17:30
Fredag 9:30 - 18:00
Lørdag 9:30 - 16:00
Søndag 10:00 - 16:00

KUN 500,Kom ind
og besøg os i butikken

(eller klik ind i vores webshop)
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