Dansk oversættelse af video med Mustafa
Hamid, som er MindSpring-træner for unge, interviewede deltageren Mustafa efter forløbets afslutning.
Læs her, hvad Mustafa fortæller på arabisk om, hvad han fik ud af forløbet.
Mustafa: Deltageren Mustafa
Hamid: MindSpring-træneren Hamid
Mustafa: Hej med jer. Jeg hedder Mustafa, jeg er 18 år gammel. Jeg kommer fra Syrien og jeg har boet i
Danmark i 4 år.
Hamid: Hvordan var MindSpring-forløbet for dig?
Mustafa: MindSpring-forløbet var vidunderligt og smukt, vi havde det rigtig dejligt. Det er lige meget om
man er ung dreng eller pige – vi syntes alle sammen, at det var super sjovt og vi har lært mange spændende
ting gennem forløbet.
Hamid: Hvad har du fået ud af MindSpring forløbet?
Mustafa: Jeg har tilegnet mig rigtig mange nye erfaringer og jeg er blevet inspireret. Personligt kan jeg
mærke, at jeg er blevet meget bedre til at åbne op over for andre mennesker uden at tøve eller bekymre
mig.
Ud over det så har jeg lært meget af at være sammen med andre unge mennesker som jeg. Desuden lærte
jeg, at selvom vi er forskellige, har vi mange punkter tilfælles med hinanden – blandt andet, at vi kommer
fra samme land.
Mustafa: Vi glædede os rigtig meget til hver gang vi skulle mødes for at fortælle om os selv.
Mustafa: MindSpring-forløbet var et frirum for os, hvor vi diskuterede mange forskellige emner på trods af
vores forskelligheder. Det var et skønt forløb og det ville være fantastisk hvis vi kunne deltage en gang til.
Mustafa: Ydermere har vi lært at sætte fokus og fortælle om de dejlige ting i vores liv. Her fandt vi frem til,
at vi også er en del af det danske samfund og vi har mulighed for at uddanne os og blive til noget i
Danmark.
Vi har også lært at vi kan løse vores problemer og tage ansvar for vores handlinger.
Hamid: Nu vil jeg stille dig det sidste spørgsmål, Mustafa. Vil du anbefale, at unge mennesker med anden
etnisk baggrund deltager i et MindSpring-forløb?
Mustafa: Absolut, jeg vil anbefale alle at de deltager i et MindSpring-forløb, fordi det kommer til at ændre
deres liv i en positiv retning.
Hamid: Mange tak, Mustafa.
Mustafa: Velbekomme, det var en fornøjelse.

