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Økologiske bleer, kaffe og personlig udvikling
Tre nye virksomheder har set dagens lys
gennem pilotprojektet '9 samtaler'. De tilbyder personlig udvikling, colombiansk
kaffe samt stofbleer og -bind
DJURSLAND Igennem et pilotprojekt for indvandrere støttet af Syddjurs Kommune er
der opstået tre nye virksom-
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heder. Næste trin er at rulle
forløbet ud i et stort EU-projekt for flygtninge.
Projektet hedder '9 samta-
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Ved en af de ni mødegange i projektet blev deltagerne foreviget på Hornslet Bibliotek. Fra venstre ses Helena Sofia Toft, Luis Guillermo, Rosalinda Andersen
og Hanne Dahl Andreassen. Foto: Anne Fox

ler', for det er netop det, det
tager udgangspunkt i.

Ni samtaler senere
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Onsdag aften 1. april fremlagde tre iværksættere, to af
norddjurs.lokalavisen.dk
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dem indvandrere, deres ideer
til tre meget forskellige forretningsideer for Ole Svit,
Håndværkere
forretningsudvikler ved Business Djursland. Som tiderne
kræver, foregik det hele online, og alle var på hjemmefra
Forløbet hedder ’9 Samtaler’ og tjener som pilotprojekt for et EU-projekt, ’9 Conversations’, for flygtninge,
der vil starte egen virksomhed. Det lykkedes ikke at finde flygtninge til 9 Samtaler i
Syddjurs, så det blev gennemført med to indvandrere
og en dansker.
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kræftende. Vi ser mange nye
danskere lykkes med at etablere virksomhed, og det er
en fantastisk vej for mange at
gå," udtaler Ole Svit fra Business Djursland i en pressemeddelelse.

God kaffe
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Brænde sælges:

Ole Svit, forretningsudvikler ved
Business Djursland

Priser fra 1.165.000,Costa Blanca Norte

LOS ALTOS / FASE 3

Med virksomheden Colombia Import sælger Luis Guillermo kaffe til risterier og cafeer med eget risteri. Kaffen
importerer han fra sit hjemland, Colombia, fra bønder,
der er certificerede og leverer
kaffe af høj kvalitet.
Da Luis Guillermo kom til
Danmark, blev han skuffet

Fremlæggelsen onsdag den 1. april foregik, som de fleste andre møder for tiden, online via computeren. På skærmen anes øverst til venstre Anne Fox, under hende Luis Guillermo, og ved siden af ham Ole Svit. Foto: Lotte Dahl
Andersen

over kaffens kvalitet herhjemme og besluttede at tilbyde danske kaffeelskere den
bedste colombianske kaffe.
Den kan man blandt andet
smage på Apelgren Jordt Coffee på Ebeltoft Havn.
Hans kaffe er certificeret,
og han betaler sine leverandører i hjemlandet en ordentlig pris, så de kan dække
deres udgifter. Derfor koster
hans kaffe lidt mere, men til
gengæld er den god, synes
han selv.

Økologiske stofbleer
Rosalinda Andersen stammer fra Filippinerne og importerer bleer og bind af
bomuld, så de kan vaskes og
genbruges. Det mener hun,
der er både penge og forurening at spare ved.
Det er lidt mere besværligt
at vaske produkterne i stedet
for blot at smide dem ud efter
brug, men med udgifter til
bleer for et barn på op til
11.700 kroner og til bind for
en kvinde på op til 20.000
kroner er der god økonomi i
at anvende hendes produkter, mener hun.
Hun har to små børn og

anvender selv de vaskbare
bleer.

Synderjysk coaching
Helena Sofia Toft tilbyder
med sin virksomhed Personlig Vækst inspiration, støtte
og medvandring, men "du
skal selv gøre arbejdet", som
hun siger. Når Coronakrisen
er ovre, vil hun tilbyde en fælles session inklusiv mad en
dag om måneden og dertil en
til en-sessioner og livscoa-

Jeg er glad for at
have fået lov at være
med, og jeg har fået
inspiration, mere
retning, et nyt netværk og kærlige
spark i røven ud af
det
Helena Sofia Toft, nystartet selvstændig

ching.
Helena Sofia Toft er 63 år
og uddannet socialrådgiver,
sygehjælper og psykoterapeut.
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Hun flyttede til Mørke fra
Sønderjylland og fik lov at
være med, selv om hun er
hverken flygtning eller indvandrer.
"Jeg er glad for at have fået
lov at være med, og jeg har fået inspiration, mere retning,
et nyt netværk og kærlige
spark i røven ud af det," fortæller Helena Sofia Toft.

Banker uvillige
"Generelt er bankerne herhjemme ikke særligt villige
over for iværksættere, og
endnu mindre over for flygtninge og indvandrere. Dog
har nogle banker et bedre ry
end andre. 9 Samtaler-projektet har til formål at gøre
deltagerne bedre til at fortælle om egen virksomhed og at
give dem nye kontakter, de
kan bruge i virksomheden,”
siger Anne Fox, som er projektleder for pilotprojektet
og partner i EU-projektet.
Der er ikke afsat penge i
EU-midlerne til et pilotprojekt, hvorfor Anne Fox og
Hanne Dahl Andreassen søgte Erhverv Syddjurs om penge til pilotprojektet og fik
dem.
sø

