Buenos Dias !
Vi er 3 jenter på 17, 18 og 25 år som går på Ørsta videregående skole –
vg2 helsefagarbeider. Vi var så heldige å få 3 uker praksis i Spania, like
ved fiskerlandsbyen Villajoyosa. Vi jobber på en ferie- og helsesenter
som heter Solgården. Vi sendte også ett reisebrev i forrige uke, men for
eventuelt nye lesere, tenkte det var greit med en liten presentasjon av
oss selv.
I dette reisebrevet vil vi fortelle litt om uken som har
gått. Vi har hatt en flott men hektisk uke. Vi har blant
annet vært på en guidet tur opp til Guadalest, som
var helt utrolig. Guadalest er en liten fjell-landsby 590
moh, og er den mest besøkte fjell-landsbyen i hele
Spania, og den mest besøkte severdigheten i
Spania. Det sier litt når der bare bor ca 250
mennesker der, men i løpet av sommeren så er der
ca 2 millioner besøkende.
Vi har også vært en tur på Valor sjokoladefabrikk i Villajoyosa. Der gikk
vi en tur igjennom museet og fikk se historien til fabrikken og de viste en
film om hvordan de lager sjokolade. Etterpå fikk vi omvisning i
produksjonshallen og pakkehallen før vi avsluttet besøket i butikken der
vi kjøpe noen kg med sjokolade.
Det gøyeste vi har
gjort denne uken var å
være på safari. Safari
parken heter «Aitana
Safaripark» og er ett
lite stykke Afrika. Vi
fikk komme helt innpå
tigrer, løver,
dromedarer, elefanter,
sebraer og mange andre ville dyr. En opplevelse for
livet!! vi kjørte gjennom parken i bil og dyrene gikk fritt
rundt bilen. Safariparken gjør en god jobb, de har
reddet dyrene ifra fangenskap og i safarieparken får
de god omsorg.

Men dere er sikkert litt nysgjerrige på hva vi gjør på jobb også, og ikke
bare på hva vi gjør i fritiden vår. Vi har blant annet hatt en såkalt
«byttedag» her på Solgården. Når det er byttedag betyr det at gjestene
og de frivillige sykepleiere og legen som er med på hver tur fra Norge
drar hjem, og det kommer nye gjester
og frivillig helsepersonell. Når gjestene
og sykepleierne dro kom det noen tårer.
Det er alltid trist å ta farvel med
mennesker man har blitt glad i og så
knyttet til.
Etter at gjestene dro, skulle alt av
rullatorer, rullestoler og andre
hjelpemidler vaskes. Alle navneskiltene
på rommene skulle vaskes bort og nye navn skulle skrives på. De nye
gjestene kom i busser og fikk tildelt rommene sine. Det var en veldig
hektisk dag, men utrolig gøy. Dagen gikk i ett.
Ellers har vi litt mer «utfordrende» gjester på denne turen her. Vi har
blant annet en som må mates med sonde 4 ganger daglig, noe som vi
får være med på, og det er kjempespennende for oss. Vi har også
opplevd at noen av gjestene har falt, og har hatt behov for ekstra hjelp.
Noen av de som har falt har fått stygge sår og har hatt behov for å få
stelt sårene. Vi har da fått sett på sårstell. Vi er også med dem på
aktiviteter oppe i fritidsparken og på turer ut av området til Solgården.
Ellers er det oppgaver som å passe på gjestene i varmen, sørge for og at
de får i seg nok vann og mat, og at de kommer seg i matsalen til
måltidene. Med andre ord; så er vi der for dem om det skulle være noe.
Nå har vi vært her i to uker, og det er kun en uke
igjen. Vi håper vi får flere oppgaver og gjøre i løpet av
den kommende uken, og nye lærerike erfaringer. Og
ikke minst at det kan bli like interessant og gøy som
de to første ukene.

Hilsen fra Astrid, Dorthea og Maria

