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det betyder utroligt
meget og jeg synes
faktisk også, at afdelingen er rigtig gode
til at lave ting, der
bringer noget glæde
ind i livet igen. der er
flere triste dage, men
det er vigtigt at samle
på de gode dage.
Peter HAnsen,
FAr til kræFtsyge
MArtin ABel HAnsen

når børnene ikke kan komme
i naturen, må naturen
komme til børnene. nyt
udstyr giver nu mulighed
for, at naturvejlederne fra
naturama og Fjord & Bælt
kan sende direkte billeder
til de sygdomsramte børn
på H. C. Andersen Børne- og
Ungehospital.
Foto: Frederik steen
nordhagen

Donation bringer naturen
til syge børn på OUH
en donation fra Albani Fonden betyder, at børnene på h.C. Andersen
Børne- og Ungehospital nu kan komme tættere på naturen, selvom
de bliver i de trygge rammer på hospitalet. Tirsdag stod den på
fjernundervisning med en levende æskulapsnog og signalkrebs.
Jonas Ancher nyeng
jany@fyens.dk

- Hvor gamle kan de blive?,
spørger 13-årige Johnny Andersen, der har fulgt nøje
med på en storskærm i skolestuen på børnehospitalet
på OUH, hvor naturvejleder
Robin Huzell fra Naturama i
Svendborg toner frem sammen med en snog og de signalkrebs, som han nu står
med i hånden.
- Jeg vil skyde på, at de kan
blive tre år, siger Robin Huzell, der som noget nyt kan få
direkte forbindelse til Johnny og de andre børn i lokalet,
der dermed kan komme tættere på naturen uden at forlade hospitalet.
OUH og Naturama har før
forsøgt at etablere direkte
fjernundervisning og med en
donation fra Albani Fonden
på 146.000 kroner har de nu
kunnet købe det nødvendige udstyr, så forbindelse ikke

pludseligt ryger.
Der er samtidigt tale om
udstyr, der kan flyttes fra sted
til sted, så i princippet vil det
være muligt at sende direkte billeder og lyd og svare på
børnenes spørgsmål fra en
lang række forskellige steder
i naturen, som børnene ikke
selv har mulighed for at opleve.
- Det er meget bedre end at
skulle læse om det i en bog.
Her kan man se dyrene og
stille spørgsmål til det, siger
Johnny Andersen, der lider af
en ekstremt sjælden sygdom
kaldet Hunter-syndrom, som
kun fem andre mennesker i
Danmark er diagnosticeret
med.
Ved siden af ham sidder
10-årige Martin Abel Hansen,
der også er glad for at kunne
se dyrene i direkte billeder
fra Naturama.
- Det bliver også fedt, når
vi skal se dyrene ved Fjord &
Bælt, siger Martin Abel Han-

sen, efter at han er blevet interviewet af en journalist fra
TV2/Fyn, der også er mødt
frem for at høre om den nye
undervisning.
Han er umiddelbart mere
imponeret over TV2/Fyns
store kamera end avisens
udsendtes blok og kuglepen.
- Det er jo kun gamle mennesker, der læser avis, siger
han med et grin.

Samler på gode dage

Johnny Andersens mor og
Martin Abel Hansens far er
også mødt op for at se nærmere på de nye muligheder
i undervisningen på børnehospitalet.
De ser begge den mere levende undervisning som et
lyspunkt i en hverdag, der
ellers er præget af bekymringer.
- Det betyder utroligt meget og jeg synes faktisk også,
at afdelingen er rigtig gode til
at lave ting, der bringer noget

glæde ind i livet igen. Der er
flere triste dage, men det er
vigtigt at samle på de gode
dage, siger Peter Hansen.

Martin Abel Hansen går nogle dage i 4. klasse på Bogense skole
og følger andre dage undervisningen på børnehospitalet. Han
blev i februar ramt af kræft. Foto: Frederik steen nordhagen

Mobilt udstyr

I første omgang er det meningen, at naturvejlederne
vil sende fra Naturama og
Fjord & Bælt fire gange inden årets udgang.
Det fortæller direktør for
Naturama og Fjord & Bælt,
Mette Thybo.
- Vi ville selvfølgelig allerhelst have, at børnene kunne
komme ud til os og være helt
tæt på dyrene, men når det
ikke kan lade sig gøre, er det
her den næstbedste løsning.
Vi er rigtigt glade for at være
med, siger Mette Thybo.
Med det nye udstyr vil det
også være muligt at tage helt
andre steder hen.
- Vi kunne også tage ud i en
baghave og vise, hvor meget
man kan finde, hvis man løfter på nogle sten, siger Mette

Johnny Andersen har været med til at teste det nye system.
Han går i 6. klasse på Båring skole, men bliver også jævnligt
undervist på børnehospitalet. Foto: Frederik steen nordhagen
Thybo.
Johnny Andersen håber
dog også, at der vil komme en livesending med dyr,
man ikke lige finder under
en sten.

- Det ville være rigtigt fedt,
hvis man kunne sende fra
Odense Zoo, så man også
kunne se nogle større dyr, siger han.

