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■ ■ Tom Dybwad (51) hadde penthouse-
leilighet på Kaldes Brygge, flotte båter og
dyre biler, og tusenlappene rullet inn på
konto. Så ble han truffet i hjertet – av
slummen i Rio. Nå er han daglig leder i
hjelpeorganisasjonen  Futuro Rio. SIDE 2-3
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Treningssenter for vektreduksjon
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    Valløve
lf: 33 
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Utkjør

 Valløveien 58 
Tlf: 33 32 44 55 - Åpent 11-23
Pizza - Pasta - Á la carte - Lunsj - Alle rettigheter
Utkjøring inntil 8 km, kr 70,- Bankterminal

 

Pizza - Pasta - Á la carte - Lunsj - Alle rettigheter
Utkjøring inntil 8 km, kr 70,- Bankterminal

Dyreklinikk 24
GRATIS helsesjekk + kloklipp
Tlf. 33 36 77 33 - Farmannsvn. 48, Tbg

Antikk, brukt og samlermesse
& Alternativmessen Helse og Vekst Åpent: kl. 11 - 17. Bill: kr 50

Info: www.vestfoldhelse.no
Tlf. 924 18 506
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Truffet i hjertet 
– av slummen
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Tom Dybwad (51) levde
livets glade dager med
flotte biler, båter og  pen-
thouseleilighet på top-
pen av Kaldnes Brygge.
Så oppdaget han slum-
men i Rio. Nå sørger han
for at folk får mat.

THOMAS OVERVIK tekst

– Jeg har vært vant til å se
tusenlappene rulle inn på kon-
toen. Nå ruller de ut i stedet,
smiler Dybwad, som har vært
daglig leder for hjelpeorganisa-
sjonen Futuro Rio siden 2010.

Drømmeleiligheten
Dybwad har en rik og variert
bakgrunn. Han fullførte styr-
mannsskolen og fikk jobb som
overstyrmann allerede som 23-
åring. En stund drev han tre
reklamebyråer i Oslo.

Han er fra Slemmestad, men
har bodd i Tønsberg store deler
av livet. 

– Det er her jeg kommer til å
ende som pensjonist. Jeg har et
stort nettverk her, sier Dybwad.

Han giftet seg i Slagen kirke
som 19-åring, og i en tiårsperi-
ode fra 1993 var han tilknyttet
Radio Tønsberg. Etter noen år i
Oslo kom han tilbake igjen i
2007, som salgssjef i kraftsel-
skapet Vitel.

– Jeg flyttet inn på Kaldnes
Brygge. Jeg hadde penthouse-
leiligheten, med utsikt rett over
på Esmeralda. Det var som en
drøm, forteller han.

Vendepunktet
Det store vendepunktet kom
etter en prat med Snorre
Holand, prosjektansvarlig i
Futuro Rio. 

– Han er en sånn person som
lever med hjertet på utsiden. I
mai 2009 besøkte han en favela i

Rio de Janeiro. Den ekstreme
fattigdommen gjorde så sterkt
inntrykk at han startet hjelpetil-
tak med penger fra egne lom-
mer, forteller Dybwad. Av Rio de
Janeiros seks millioner innbyg-
gere bor to millioner i slumom-
rådene som kalles favelaer.

– Før jeg selv ble far, engstet
jeg meg for at jeg ikke skulle ha
råd til å sette mat på bordet til
barnet mitt. Jeg hadde ingen
grunn til det, jeg tjente godt,
men fant tanken forferdelig
skremmende. Da Snorre fortalte
om ensomme mødre med seks
barn som manglet mat og klær,
traff det meg rett i hjertet, fortel-
ler Dybwad, som med det
bestemte seg for å hjelpe Holand
med Futuro Rio.

Fotball er veien
I Brasil heter det at er du født i
favelaen, kommer du til å dø der.
– I praksis har de unge bare to
mulige yrkesveier: Kriminalitet
for guttene og prostitusjon for
jentene. Det er tragisk, men sant.
Det eneste som kan endre dette,
er utdanning, forklarer Dybwad.

Det er elleve års obligatorisk
skole i Brasil, men det hjelper
lite når motivasjonen er lav og
oppfølgingen hjemme som oftest
er helt fraværende.

– For å få barna til å ta skolen
på alvor, tok vi utgangspunkt i
lidenskapen deres, nemlig fot-
ball: I Rio skal alle bli fotballspil-
lere. Fotball er større enn religi-
on, sier Dybwad.

Academia Futuro
Futoro Rio begynte med to loka-
le ansatte og fotball for 60 barn
fra én favela i oktober 2009. Nå
opererer organisasjonen i fem
favelaer og har ni ansatte. 310
barn og unge går på det som er
blitt  Academia Futuro. Over
1.000 familier står på ventliste
for å få plass.Hver uke arrange-
res 15 fotballtreninger. Det er
gulroten som får barna til å bry
seg om utdanningen sin.

Overtar ansvaret
– En typisk familie i favelaen
består gjerne av mor og opp til
sju barn. Far er ofte forsvunnet.
Situasjonen er ekstrem, og de

har ingen ressurser. Vi skjønte
tidlig at meldinger som sendes
til familiene fra skolene, ikke blir
fulgt opp, forteller Dybwad.

Løsningen ble å skrive avtaler
med skolene og familiene til
barna. I praksis overtar akade-
miets ledere ansvaret for å få
barna gjennom skolen.

– Nå sender skolen beskjed til
oss hvis noen for eksempel ikke
gjør leksene sine. Reaksjonen
kan være at de må sitte på ben-
ken under tre fotballtreninger.
Og det er det ingen som gjør to
ganger, forteller Dybwad.

Del av noe større
Målinger på skolene i Rio viser
at taktikken virker.– Våre elever
har hatt en markant faglig utvik-
ling, og det er svært få tilbakefall
blant barna som har hatt vanske-
ligheter, sier Dybwad.Det gir
stor stolthet å bli tatt opp ved
akademiet.

– Dette er barn som ikke har

noen ting. Når de blir tatt opp og
får utlevert drakter og sko, blir
de del av noe som er større enn
dem selv, forklarer han.

Sunne verdier står i sentrum
på Academia Futuro.

– Det er viktig. Du får deg ikke
jobb hvis du er lommetjuv, sier
Dybwad, som forteller at flere
tidligere akademielever nå job-
ber som alt fra politi til bakere.
Ja, noen er til og med blitt fot-
ballproffer.

Bygger ny skole
Futuro Rios nyeste prosjekt er
skolen Casa Noruega. Den er
under bygging akkurat nå og
skal etter planen åpne under
fotball-VM i Brasil til somme-
ren.

– Casa Noruega er ikke en
vanlig skole, men skal tilby
støtteundervisning i kjernefa-
gene og engelsk. Brasil er ver-
dens femte største økonomi, og
landet opplever stor vekst. Det

Verksted i butikk  
Øverst på Torvet i Tønsberg  

Tlf. 333 12345

Et minne for 
livet

HØYT DER OPPE: Tom Dybwad bodde på i en penthouseleilighet på toppen av Kaldnes Brygg

SLUM: To millioner av Rio de Janeiros befolkning på seks millioner innbyggere
bor i de fattige favelaene i de bratte åssidene. FOTO: FUTURO RIO

NYE PÅ AKADEMIET: I september 2013 hadde Academia Futuro opptakssere-
moni for 40 nye barn. Snorre Holand i midten. FOTO: FUTURO RIO

Fra Kaldnes til slum
Torsdag 3. april arrangerer Tønsberg og Nøtterøy bibliotek dagskonferanse om
biblioteksjefens nye redaktørrolle og ytringsfriheten. Paneldebatt med: William
Nygaard, styreleder Norsk P.E.N. og Aslak Sira Myhre, leder Litteraturhuset i Oslo.
Det er gratis adgang, men på grunn av kapasitet og servering ber man om påmel-
ding til tone@tnb.no innen 1. april. 

Konferanse om ytringsfriheten 
Måten barn og unge benytter pc, nettbrett og smarttele-
fon på i dag, gjør at øyet blir tvunget til å fokusere på min-
dre detaljer på nært hold, noe som er unaturlig for øyet.
Nesten åtte av ti nordmenn bruker synshjelpemidler. Det
er en kraftig økning på få år, skriver magasinet Far og Barn.

Fører den til økt brillebruk?
Tønsbergs Arbeiderforening sammen med
Tunsberg historielag har salongmøte i
Kammegaten 5 torsdag 27. mars. Tormod
Pettersen presenterer Don Pedro
Christophersen fra Nordbyen 2.

Salongmøte om Don Pedro
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Vi reparerer hvitevarer 
og varmepumper

TLF: 333 49 777           www.pelle.no

Burotveien 2, 3118 Tønsberg
Kontor/døgnvakt-telefon:

33 35 98 20

Vi er 15 ivrige og serviceinnstilte personer som dekker 
alt fra utvendig til innvendige arbeider innenfor rørlegger-
faget. Vi har stor kunnskapsbredde med lang erfaring.

UNN DEG EN
RØRLEGGER!

• Varme
• Vannbåren varme
• Varmepumper
• Sanitær
• Sprinkel

• Små og store serviceoppdrag
• Rehablitering av bad/kjøkken osv.
• Større byggeprosjekt
• Døgnvakt

ÅPNINGSTIDER: 10-19 (15)
HÅNDVERKERGATEN 4,
3117 TØNSBERG 
VIS A VIS SKEIDAR
TELEFON 33 31 17 03
WWW.FAGMOBLER.NO

MADRASSER • SALONGER
HVILESTOLER • SPISESTUER

2000 KVM UTSTILLING

BEST 

PRIS

er varslet enorm økning i turis-
men, og det er funnet masse
olje. Men både i turist- og olje-
næringen er det vesentlig at
man behersker engelsk. Derfor
bygger vi skolen – for å gi barna
et best mulig springbrett inn i
arbeidslivet, forklarer Dybwad.

Vann og mat
Futuro Rio driver også vann-
rensing og et matfordelings-
program. I desember delte
organisasjonen ut 22 tonn mat.
I 2014 er målet å dele ut 20
tonn mat hver måned.

– Dette er mulig fordi vi har
3.000 personer og 250 bedrif-
ter som jevnlig støtter og spon-
ser oss, forteller Dybwad. Men
han og Snorre Holand har også
gravd frem flere hundre tusen
fra egne lommer.

– Jeg har brukt å besøke
Tønsberg med båten min, men
den ble solgt da skolen skulle
bygges, forteller Dybwad, som

heller ikke tar ut lønn for job-
ben han gjør. Til gjengjeld
sover han svært godt om natta.

Han ser over kanalen bort på
toppetasjen på Kaldnes.

– Jeg har fått satt ting i per-

spektiv nå, og jeg vet hva jeg
skal gjøre resten av livet. Og
det er ikke å styre båter eller
drive reklamebyrå. Jeg skal
sørge for at folk får mat.

thomas@byavisatonsberg.no

ge før han begynte å jobbe for fattige barn i slummen i Rio de Janeiro. FOTO: THOMAS OVERVIK

PÅ TRENING: Academia Futuro har 15 fotballtreninger i uka. Det er gulroten
som får barna til å bry seg om utdannelsen sin. FOTO: FUTURO RIO

mmen i Rio
Det er nå klart at det blir nasjonalparksenter på Verdens Ende. Både Tjøme, Nøtterøy og
Tønsberg kommune har vedtatt oppstart av byggingen til høsten. Nasjonalparksenteret 
vil bestå av restaurant, kurs- og konferansemuligheter, kontorer, møterom og kunstutstil-
lingslokaler. Som en del av Verdens Ende og Færder nasjonalpark vil både turister, ansatte
og andre besøkende få stor glede av det nye senteret. Bygget vil stå ferdig i 2015. 

Klarsignal for nasjonalparksenter
Lederen for Seniornett i Tønsberg mener at det offentlige må bruke
mer ressurser på pc -kurs for eldre når bank- og posttjenester digi-
taliseres. Offentlig informasjon skal senere i år komme i en postkas-
se på nett og ikke i den vanlige postkassa di. Dermed kan du ha til-
gang til offentlig post uansett hvor du er, skriver NRK Vestfold.  

Eldre bør få mer pc-opplæring
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