Beboere fra Kildehaven giver et bud på det gode ungdomsliv:
-

være sammen socialt her på kildehaven
fest og farver - humor
store øl og smukke damer
ture ud af huset
se på motorcykler
hygge ved shelter
gode og stille stunder os beboere imellem
festival og koncerter

Tage til Danmark hurtigste bil i Jylland, det er en fed oplevelse!
Hænge ud med kendte mennesker og fotograferet sammen med dem
Der har været holdt drengeaften med blandt andet stripshow med professionelt stripper.
Pigerne har haft pigeaften hvor der er hygget med en masse kreative ting.
Det har været fedt at holde foredrag omkring hvordan det er at være handicappet og hvordan vores liv er
her på kildehaven. Næste gang må det godt være et gymnasium vi holder foredrag for.
De er meget glade for det projekt , hvor de sammen med studerende er med til at udvikle nye hjælpemidler
som skal gøre livet nemmere for de handicappede.
Der er forslag om at man en gang om måned kunne man holde tema aften med forskellige mad fra
forskellige lande f.eks. tyrkisk, indisk, italiensk
Hvad er vigtig?
-

at man opfører sig ordenligt over for hinanden
at man kan joke med hinanden - vi bruger meget sort humor! Her på kildehaven
at man har selvbestemmelse og medbestemmelse over sit eget liv
at rejse sammen og bare være sammen socialt - nyde hinanden selskab.
at vi kan snakke med hinanden eller personalet om alt muligt. Også hvis man er ked af det

Hvorfor er det vigtig?
Det er en del af livet og hvis vi ikke have de ting, så har vi ikke noget ordenligt liv.

Hvad gør jeg selv?
Vi betaler selv for vores oplevelser og søger hjælp til at få arrangeret de oplevelser og andre forskellige ting
vi tager ud til.
Vi bruger ledsagere som vi selv har valgt og som vi kan li at hænge ud sammen med. De hjælper os med at
få de sammen oplevelser som unge uden handicap også har.
Hvad har jeg brug for af støtte og hjælp?
Ledsagelse, kram, kærlighed og god karma
Vi har brug for hjælp til at bestille billet og det økonomiske
Læse breve og beskeder. Nogen gange hjælp til at træffe et svært valg
Hjælp til at få snakket om svære ting her i livet
Livet store og små besværligheder

