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Sagsfremstilling:
September 2012
Maria bor i et statsejet hus, hun er alene med en mellem pension,
derfor har hun kun fået halvdelen af det hun har bedt om.
April 2013
Maria er også blevet en gammel dame at se på, vinteren har taget
hårdt på hende og jeg har svært ved at kende hende, da vi møder
hende på besøg hos en anden af vores ”kunder”.
Maria går skidt, hun har fået fat i en rollator med 3 hjul, men det er
gået rigtigt galt, den er ikke så stabil og hun er faldet med den. Vi finder
en med 4 hjul og et par krykker til hende og det satte skub i den gamle
dame, hun er rigtig glad for begge dele og vi ser hende bruge dem
flittigt.
Maria får til hjælp til huslejen.
Der er ikke sket de store ændringer hos Maria, det kniber stadig med
benene men hun er da ikke faldet siden sidst.
Maria får til hjælp til huslejen.

Maria var rigtigt ked af det da vi kom, hun følte sig stresset og
havde brystsmerter. Hun var slet ikke som vi kender hende.
Vi fik snakket lidt om denne følelse af stress, der er kommet fordi
der er for mange arbejdsopgaver med huset og haven.
Hendes blodtryk er højt så vi sender hende til lægen, hvilket hun i
første omgang siger nej til, hun ved godt hun bør gøre det, og
hun ved godt hun har brug for medicin, men hun har ikke penge
til det, vi fortæller hende at vi nok skal hjælpe med penge til
medicinen og det gør hende meget glad.
Vi opfordrer hende til, at komme en tur til gymnastik, men hun
kan ikke gå op af bakken. Vi opfinder hurtigt en rullestols taxi, og
Maria får en rigtigt dejlig oplevelse fyldt med gode grin. Dejligt
når der skal så lidt til, at gøre livet bare en lille smule bedre.
Jeg håber Maria vil fortsætte til gymnastik.

September 2014

Januar 2015

April 2015

September 2015

April 2016

Puha Maria, hun bor til leje i et af kommunens huse, huset er i så dårlig
en stand, så man kan blive helt bange for, om det en dag falder ned i
hovedet på hende.
Der er blevet lukket for gassen for 3 år siden, vi spurgte om vi skulle
prøve at få åbnet op igen, dette sagde hun nej til, installationerne er i
så dårlig en forfatning, at hun ikke ville turde tænde for den.
Susi har lovet at prøve at tale med borgmesteren om at få repareret
huset.
Efter hun kom til lægen sidste gang og er kommet i behandling, har hun
fået det bedre.
Dejligt at høre.
Der har meldt sig en sponsor til Maria, der vil give 10.000 kr. pr. år.
Der gives et ekstra pr. måned, samt istandsættelse af hus se nærmere efter april besøget
Maria har fået en sponsor og hun er en meget lykkelig dame.
Hun får gaver og ekstra penge hver måned, det er så dejligt at
overbringe hende denne nyhed.
Det var også planen at Poul Erik skulle i gang med at forbedre hendes
hus; men de planer blev droppet.
Maria skal flytte. Vinfabrikken vil gerne købe hendes hus.
Det kan de ikke, det kan kun Maria.
De vil så give hende pengene så hun kan købe det, og derefter skal hun
overdrage huset til dem og til gengæld har de købt et andet hus til
hende.
De er ved at sætte det i stand og Maria har allerede fået lov til at bruge
haven, så hun ikke står uden grøntsager til vinter.
Der er kun et lille problem, Maria har de sidste 40 år, betalt husleje til
kommunen, men nu er det pludseligt kommet frem, at kommunen slet
ikke ejer huset og ikke ved hvem der ejer det; men der er kræfter der
arbejder hårdt for at få løst problemet og jeg håber det snart falder på
plads.
Maria får hjælp fra foreningen og fra sin sponsor.
Maria er ved at pakke sit hus sammen, desværre er hun endnu ikke
flyttet. Der mangler nogle papirer fra kommunen, så der kan blive
lukket op for gas og vand.
Hun har det som hun plejer; men kan mærke på sine øjne og sit hjerte
at hun bliver mere og mere forkalket.
Hun går flittigt tur med sin rollator og kommer endda en tur op i
butikken. Rigtigt godt gået når man tænker på hvor stejl bakken er.
Det at hun har fået en sponsor har ændret hendes liv, hun har nu råd til
al sin medicin og til hjælp i haven.
Maria er dybt taknemmelig.
Hun får sit sponsorat og hjælp til medicin og husleje.
Åh bare alle vores gamle var lige så heldig som Maria, hun er flyttet op i
sit nye hus, en rigtigt lille pensionist hybel, det er ikke så stort men der
er alt hvad hun behøver, det er så fantastisk. Hendes søn er flyttet ind i
den anden ende af huset.

September 2016

April 2017

Maria har køkken indenfor men har også fået lavet sig et dejligt
udekøkken.
Det største problem Maria har lige p.t. er haven, der er noget voldsomt
sejt ukrudt i den og hun kan næsten ikke holde til at være i haven.
Maria får tilbudt Poul Eriks hjælp og tager med stor glæde imod den.
Først bliver der sat en pavillon op, derefter samlet et skab og så går de
ellers i gang med at angribe ukrudtet.
Hun er bare så dejlig, hun er så taknemlig for alt hvad der bliver gjort
for hende.
Vi lærte også noget nyt om Maria, hun er en sej dame. Da vi spurgte
hvad hun skulle betale i husleje, så grinede hun bare, da hun
forhandlede med vinfabrikken, havde hun sagt, at hun ville sidde i
huset de næste 25 år, uden at betale en eneste Lei i husleje, og at
hendes søn skulle kunne sidde i huset de næste 75 år på samme
betingelser. Dette var vinfabrikken gået med til, så nu skal de kun
betale el, gas og vand efter forbrug. Sejt gået.
Vi havde gaver med til Maria fra hendes sponsor og som altid blev
Maria glad for de fine ting.
Hun får penge til medicin
Maria har lige købt en gris til 5 Lei pr. kilo. Hun har købet den nu for
som hun fortæller, når det bliver jul, kommer den til at koste det
dobbelte.
Hun virker glad. Men er vred på firmaet som ejer hendes hus,
parpierne er ikke i orden endnu. Hun er også vred på dem, fordi hun
mener de tager for meget for gassen. Vi fortæller hende, at hun selv
kan følge med, hvis hun med jævne mellemrum aflæser den i gas
skabet.
De er begyndt at rive hendes gamle hus ned.
Maria bliver rigt glad for sine gaver fra sine sponsorer. Men da hun skal
skrive et takkebrev finder vi ud af, at det virkeligt er ved at være galt
med hendes øjne. Hun har i mange år haft problemer, men nu kan hun
ikke selv læse det medfølgende brev, ej heller selv se og skrive brevet
retur. Det er virkelig gået den gale vej meget hurtigt.
Hun vil rigtigt gerne arbejde i haven, men det begynder også at knibe
gevaldigt.
Hun får pengene fra sine sponsorer og hjælp til medicin
Maria går rigtigt skidt. Hun kan ikke arbejde i haven mere
og har ansat unge Livia til at hjælpe til.
Hun kan ikke få luft, har et meget højt blodtryk og en
masse næseblod.
Humøret er fint og hun bliver glad for de gaver hendes
sponsor har sendt.
Hendes rollator er gået i stykker, men heldigvis har vi en i
reserve på plejehjemmet som hun får. Uden den er Maria
helt på spanden.

