Team Sweden Volunteers kontaktade Babyproffsen för hjälp till flyktinglägren i
Grekland där många bebisar vistas under
svåra former. 90 hårdliftar och 50 ligg–
delar skänktes så bebisarna kunde sova
tryggt. Tillsammans med ett stort antal
barnvagnar skänkta av privatpersoner i
Sverige gav sig Team Sweden Volunteers
till Grekland för att hjälpa till i lägren. Läs
om deras upplevelse.

Familjer med
bebisar på flykt
Nu sitter jag (Teresa) och Camilla på flygplatsen och
försöker smälta allt vi gjort, sett, varit med om och upplevt
de här dagarna. Intensivt är nog ett ord som skulle beskriva
vår resa väldigt bra. Så mycket vi uträttat! Så mycket man
vill berätta och visa er och man vet inte ens vart man ska
börja. Det är såna avstånd i Aten mellan de olika lägrena
och platserna där vagnarna ska delas ut så det har varit
rätt svårt allting. Dessutom är lägrena så kontrollerade av
de grekiska myndigheterna att det är svårt att distribuera
och tillstånd behövs. Vi fick alla tillstånd som tur var då
vi förberett alla så länge på att vi skulle komma och fick
möjligheten att dela ut på några läger och platser där de
ordnat för oss. I Malakasa blev det dock kaos och vi fick
avbryta av säkerhetsskäl och det var tydligt hur desperat
läget lätt kan bli och är. Hela tiden.
Situationen i Aten är fruktansvärd men jag blev ändå
förvånad över hur ordnade de lägrena vi besökt ändå är.
Det är absolut inte bra men ändå enligt mig absolut inte lika
illa som i Moria på Lesbos. Vi har dock bara sett en liten del
av allt. Det som är illa är att lägrena hela tiden fylls på ifrån
öarna då det fortsätter komma människor över havet och
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öarna inte kan ha alla och detta påverkar ju såklart även
Aten och många hamnar i bristfälliga tält eller rakt på
gatan vilket är fruktansvärt.
Denna gången är jag tacksam över att det inte bara

är vi som bestämmer vem som ska få vagnarna utan att
organisationerna på plats redan i god tid förberett listor
över de mest prioriterade familjerna. Alla kan inte få en
vagn. Men de som mest behöver en barnvagn får en och
det är Heeeeelt fantastiskt! Vi har med organisationerna
prioriterat familjer med handikappade eller sjuka barn
som länge kommer vara hjälpta av en vagn och så har vi
prioriterat ensamma mammor med tre barn och uppåt. Så
får det vara och så måste det bli och det är nödvändigt och
ändå helt fantastiskt att de får en barnvagn. Att få en kram
av en gråtandes mamma som skrek av lycka när hon såg
sin vagn som skulle delas av hennes 5 barn från 2 månader
upp till 4 år var fantastiskt! Att en svårt hjärtsjuk 4 åring
och hans tvåårige bror (och en bebis på väg) fick en vagn
var absolut nödvändigt! Och att ett svårt handikappat barn
som föräldrarna turas om att bära varje dag fick en vagn
var en känsla som inte ens går att beskriva.
Jag har så många bilder jag vill dela men lägrena är
tydliga med att man inte få visa barnen så det är svårt och
vi respekterar det och de bilder vi delar på barn har det
varit ok att visa barnen och föräldrarna har bett oss visa.

Vi är en så liten organisation men ändå kan jag stolt
känna att vi uträttat stordåd denna veckan. Och detta är
ER förtjänst! Inte vår!
Camilla och jag ska som sagt åka hemåt nu, Anne åker
mot Samos imorgonbitti tidigt för att ta emot drygt 100
vagnar som anländer dit då och nu får ni följa hennes
arbete där. Hennes man Jakob kommer möta henne där och
de kommer jobba ihop där och dela ut barnvagnar under
två dagar. Så spännande och även jag kommer följa hennes
rapporteringar därifrån med spänning.
Ett stort stort tack till er alla! Sverige har verkligen
hamnat på kartan med detta med alla barnvagnarna och
det har blivit känt överallt och människor från hela världen
har verkligen gång på gång poängterat hur fantastiska och
givmilda människor i Sverige är. Och det är vi verkligen!
Och det är så oerhört stort!
Team Sweden Volunteers, hela Sveriges volontärer och
hela Sveriges medmänniskor. Hela Sveriges organisation.
En organisation för att minska lidandet för människor i
nöd. Med fokus på barn, kvinnor och familjer.
Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.️
/Teresa

Nu är jag hemma i Stockholm efter 5 dagar i Aten.
Fem dagar där jag fick arbeta med Anne och Teresa
som volontär. Fem dagar som bestod av att bla handla
blöjor och mjölkersättning , leverera vagnar , hjälpa till med
mat, ge ut maten, lämna ut mat och barnvagnar till barn.
Att få uppleva känslan på riktigt, att känna denna kärlek
och tacksamhet av de runt om kring oss , den känslan är
helt obeskrivlig .
Att lämna ut en barnvagn till en familj som består av
många småbarn och se föräldrarnas glädje och lyster i
ögonen .Det är en känsla jag inte kan förmedla till er och
den är helt enastående att få vara med om. Dela ut mössor,
salvor och mat till barn på läger och från Hope café.
Barnens reaktioner när de verkligen förstår att de kan äta
en klämmis precis på plats och även kunna ge föräldrar mat
att ta med sig hem. De finns strikta regler på lägren och för
vår säkerhets skull på ett utav dem så lämnade vi ansvaret
till de innanför grindarna.
Att få jobba med alla människor som gör allt för
att många ska få en lättare vardag har varit sååååå
fantastiskt. Men för att få allt detta att fungera så krävs
det ett enormt samarbete med många fina människor runt
om Aten . Jag är så otroligt tacksam för vad vi i Sverige
gör för Grekland. Jag hade speciellt packat min väska
med fotbollskläder som jag fått av en vän. Jag gav shorts
, t -shirtar och byxor till många killar i 12, 14, 15 och 20 års
åldern. De var så stolta och ställde frågan - is it for me?
Speciellt extra känslosamt blev det när det var en far och
son som stod i kö för att få saker till sitt yngre syskon och
plötsligt står jag där framför pojken som har en fotboll i
handen och ger honom en tröja. Han gråter så mycket att
pappan säger - thank you säkert 10 gånger .
En resa som gett mig många känslor och ett annat
perskektiv på mitt liv. Tack för era donationer och för att ni
gjort detta möjligt.
Ingen kan göra allt men alla kan göra något och
tillsammans är vi verkligen starka och kan uträtta stordåd.
		
/Camilla

Jag måste bara dela med mig
av denna lilla godingen som
här ligger tryggt nedbäddad
i liggdelen från Babyproffsen
Sverige. Denna kommer användas
som en babysäng i tältet så att
han slipper sova på den hårda
marken. Visst verkar han nöjd?
140 liggdelar har vi fått ifrån
Babyproffsen att dela ut till barn
på flykt och när man ser hur skönt
och tryggt han kommer få sova
i denna kan man lättare förstå
vidden av det hela. 140 barn som
kommer få ligga såhär tryggt.
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Team Sweden Volunteers är en ideell organisation
som hjälper människor i nöd. De samlar in pengar,
förnödenheter och just nu barnvagnar till flyktingläger
i Grekland. Nominerade till Svenska hjältar.
http://www.teamswedenvolunteers.com
https://www.facebook.com/teamswedenvolunteers
Swish: 1233559408

