
NOL. Årets insamling 
till Moldavien gav 
77 166 kronor.

Av dem kom 15 600 
från Nolskolans elever 
som har vandrat för 
varandra – eller rättare 
sagt för behövande 
barn.

– Pengarna kommer 
göra stor nytta. Ni 
har gjort en mycket 
god gärning, sa Nina 
Costiuc, borgmästare 
i Budesti kommun, 
Moldavien.

I torsdags var delegationen 
från Moldavien på besök i 
Nolskolan. Sedan den fjärde 
september har eleverna vand-
rat tålmodigt till förmån för 
Europas fattigaste barn. 
Sponsorer har stöttat och 
stimulerat arbetet med eko-
nomiska bidrag. Som grädde 
på moset utförde eleverna 
nyligen operation dagsverke,  
ännu en solidarisk gärning 
för att krydda insamlingen 
till Moldavien lite extra. När 
vännerna från fjärran hälsa-
de på kunde lärarna Ragne 
Bengtsson och Fredrik 
Blomqvist för första gången 
offentliggöra vad skolan 
totalt hade samlat in. Impo-
nerande 15 600 kronor!

– Vi har gått en kilometer 
nästan varje dag och det har 
känts väldigt bra när vi vet att 

det kommer att gynna någon 
annan. Pengarna ska gå till 
de allra fattigaste barnen i 
Moldavien som ska få åka på 
läger i sommar, berättar Se-
bastian Löf.

Vad gjorde ni för dags-
verke?

– Vi följde antingen med 
våra föräldrar till deras ar-
betsplatser, hjälpte släkting-
ar att städa hemma eller så 
gjorde vi något extra i skolan.

Medvetenheten är stor 
bland eleverna och detta är en 
av flera plusseffekter av pro-
jektet, säger lärarna Ragne 
Bengtsson och Fredrik Blom-
qvist i Nolskolan.

– Från början ville vi bara 
sätta barnen i rörelse. När vi 
läste om kommunens enga-
gemang för barnen i Mold-
vaien fick vi idén att försöka 
kombinera nytta med nöje. 
Eleverna har också fått lära 
mycket om landet. Jag tror 
det har varit ett lärorikt en-
gagemang, säger Ragne.

Eleverna spelade och sjöng 
under en högtidlig ceremoni 
för Moldaviens delegation. 
En tårögd borgmästare tog 
emot checken.

– Jag är väldigt rörd av er 
insats. Ni kommer få mycket 
tillbaka av det här. De som 
gör så här goda gärningar får 
alltid mycket tillbaka, sa Nina 
Costiuc.

På lördagskvällen kom 

nästa överraskning för molda-
verna. Viktor Larsson och 
Mattias Salek, elever i Ale 
gymnasium och medlemmar 
i bandet The Cloud, över-
lämnade då en check på 5900 
kronor som deras arbete med 
Festivalborg och försäljning-
en av den egna skivan hade 
gett till förmån för Europas 
fattigaste barn. 

Totalt kunde Stödfören-
ingen Vaken räkna samman 
77 166 kronor. Pengarna 
kommer återigen att betala 
ett sommarläger för de 100 
fattigaste och mest utsatta 
barnen i Budesti kommun. 
Vidare kommer två ungdo-
mar att bjudas in till den in-
ternationella entreprenörs-
utbildningen Unga entrepre-
nörer i nya Europa som ar-
rangeras traditionsenligt på 
Krokholmen i början av au-
gusti.

– Normalt har Budesti inte 
råd att skicka några deltaga-
re, men de är i stort behov 
av entreprenörskap varför vi 
tycker det är viktigt att hjälpa 
till, säger Kjell Lundgren, 
projektledare för utbildning-
en.

För ett år sedan kunde 
Alekuriren efter en resa till 
Moldavien berätta om Renat 
Cusnir, nu fyra år, som på 
grund av en ögonsjukdom 
riskerar att bli helt blind. 
Familjen, hans ensamståen-

de mamma, har mycket be-
gränsade möjligheter att fi-
nansiera en nödvändig ope-
ration. Representanter från 
Ale lämnade ett privat bidrag 
i samband med besöket förra 
året. Pengarna avsåg en första 
undersökning på en ögonkli-
nik i Kiev. Delegationen från 
Moldavien kunde nu berät-
ta att pojken behöver medi-
cinering i förebyggande syfte 
inför en stundande operation. 
Inte heller till detta finns 
några pengar. Då insamling-
en till Europas fattigaste barn 
gav mer än förväntat finns 
det nu pengar över att hjälpa 
Renat Cusnir.

Ett besked som välkom-
nades av Moldaviens borg-
mästare.

– Det finns inte ord för vår 
tacksamhet. Tala om det för 
era invånare, sa Nina Costiuc.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Jarl Karlsson (S), 
överlämnade sedan blom-
mor till alla som engagerat 
sig i den nödvändiga insam-
lingen till vännerna i Budesti.

NÖDINGE. Kan Vakna bli Wake 
Up och gå på export?

I veckan utbytte fem länder 
erfarenheter kring det drogföre-
byggande arbetet.

– Vi sticker väl ute på en del 
punkter, men det finns fler likhe-
ter än olikheter, säger Thomas 
Berggren, Vaknas projektledare.

Ungdomar och ledare från Lettland, 
Tyskland, Italien och Moldavien utbyt-
te i torsdags erfarenheter med sina svens-
ka motsvarigheter. Per Lifvengren, före 
detta missbrukare, föreläste och inspi-
rerade. Sedan fick varje land presente-
ra hur deras drogförebyggande arbete 
fungerar.

– Det var en fantastisk upplevelse. Alla 
hade förberett sig in i minsta detalj 
och mest imponerade blev vi nog av 
Moldavien, berättar Thomas Berg-
gren.

Vidare delades deltagarna in i 
tvärgrupper för att diskutera hur 
man kan jobba drogförebyggande 
mot föräldrar, ungdomar, myndig-
heter och näringsliv.

– Grupparbetet gav många idéer 
och även om vi har olika förutsätt-
ningar är inställningen gemensam. 
Det handlar om att kraftsamla på 

bred front, säger Thomas Berggren som 
var mycket nöjd med konferensen.

– Just upplägget att låta ungdomarna 
stå i centrum och vara jämställda med be-
slutsfattare och ungdomsledare i diskus-
sionen var ett bra drag.

Under lördagen fick ungdomarna 
uppleva lite sällsynta aktiviteter i Ales 
friluftsliv. Det paddlades kanot och täv-
lades på kamratbanan i Kilanda.

– På något sätt hoppas vi kunna åter-
koppla om ett år och se hur arbetet har 
gått vidare. Med dagens teknik är det 
möjligt att fortsätta utbytet även om vi 
inte träffas fysiskt. Nu har vi fått nya 
spännande kontakter som säkert kan 
leda fram till något, menar Thomas 
Berggren.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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KÖP EN HUSBIL
PÅ SÖNDAG!

Vi visar ca 70 husbilar!

Söndagsöppet kl. 12-15!

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

Välj bland ca 50 beg. modeller 
från olika fabrikat från 119.000:-

Tel 0322-832 10
Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15

Intill riksväg 42 mellan Alingsås och Trollhättan
www.prhusbilar.com

Nya modeller

från 469.800:-
14 bilar för visning!

från 595.000:-

Söndagsöppet
11-15

Mån-tor 8-18 • Fre 8-16

Hol • Alingsås

Tel: 0322-63 00 52
www.autohallenhusbilar.se

Semester?

Stort stöd till Europas fattigaste
– Nolskolans elever vandrade ihop 15 600 av de totalt 77 166 kronorna

Delegationen från Moldavien hade all anledning att applådera. Insatserna från bland annat 
Nolskolan låg till grund för ännu en lyckad insamling till förmån för Europas fattigaste barn.

En lyckad internationell Vaknakonferens

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Sebastian Löf, elevrådets ordförande i Nolskolan, uppvakta-Sebastian Löf, elevrådets ordförande i Nolskolan, uppvakta-
des av kommunalråd Jarl Karlsson (S).des av kommunalråd Jarl Karlsson (S).

Nina Costiuc, borgmästare i Budesti, Moldavien, fick skriva 
autografer till Nolskolans elever. Hon var jagad som vilken 
idol som helst...

Arkivbild. Renat Cusnir, nu 4 år, med sin mamma Ludmila 
Clirneac. Renat har fortfarande inte fått sin ögonoperation 
som kan rädda hans syn. Nu kommer ett riktat bidrag från 
insamlingen i Ale som kan göra den möjlig.
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