Fortsat fra forrige side

Mia og Trine har været igennem
store forandringer
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Bubber møder værelseskammeraterne
Mia og Trine.

n

De 16-årige piger Trine
og Mia deler værelse.
De deler også den samme
sygdom. Og de samme bekymringer og frustrationer.
De ved begge, hvordan det
er at stå i svømmehallens
omklædningsrum hjemme
i Danmark med følelsen af,
at de andre kigger. Eller
hvordan det føles at dække
sig til en varm sommerdag,
når andre går rundt i shorts
og T-shirts.
Da jeg møder de to kønne
værelseskammerater på en
bænk i Israel, er de klædt
på til vejret. De har bare
arme og ben, og det siger
mere, end man skulle tro.
Deres påklædning viser
nemlig, hvor langt de er
kommet i løbet af den
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måned, de har været i klimabehandlingen.
Solen og Det Døde Hav har
fået deres mange røde pletter
til at forsvinde. Men det er
ikke kun huden, der har forandret sig. Mentalt er der
også sket store ændringer.
– Det hjælper meget at
være sammen med andre,
der har det på samme måde
som en selv. Her skal man
ikke være flov og gemme
sig væk, siger Trine Juhl
Nielsen, som er afsted for
andet år i træk.
Inden var hun på nogle
sommertræf for psoriasispatienter i Danmark, og hun
glemmer aldrig første gang,
hun mødte op i fællesskabet.
– Det var vildt, for jeg
troede jo, at jeg var den

eneste, der havde det sådan.
Mia Lodberg Rasselnberg
er i Israel for første gang, og
hun smiler helt op i øjnene,
når hun kører sin hånd ned
over sine glatte arme og ben.
Inden var hun hårdt ramt.
Tre psoriasisudbrud i træk
gjorde, at hun havde tykke
og kløende, røde plamager
både i ansigtet og på det
meste af kroppen, og det gik
hårdt ud over selvtilliden.
– Jeg havde det virkelig
ikke godt, og jeg prøvede
altid at dække mig til med
makeup, lange bluser og
hættetrøjer, når jeg skulle
ud. Det var ikke fedt at
pakke sig ind altid. Jeg ved
godt, at det ikke er noget at
være flov over. Jeg kan jo
ikke gøre for det, men jeg var

så bange for, at folk skulle
vende sig om og tænke, at
jeg var ulækker, siger Mia,
som på flere måder er på lidt
af en rejse lige nu, og det er
rørende og stærkt at høre
hende fortælle om den.

Vil føle mig pæn

– Det er ikke andre, der kan
få mig til at tro på, at jeg er
pæn og lækker. Det skal jeg
selv gøre. Jeg skal lære at
acceptere, hvordan jeg ser
ud. Jeg har ikke helt lært
det endnu. Men jeg er på
vej, siger hun og sender et
indforstået smil til sin værelseskammerat.
De to har været igennem
ufattelig meget sammen, selv
om de kun har kendt hinanden i en måned. Sammen

TEMA

Det er hårdt at
være 16 år og
gå rundt med
psoriasisudbrud på hele
kroppen, som
får andre til at
kigge. Det ved
Mia og Trine
alt om. Bubber
har mødt de
to piger, som
har været i
Israel i næsten
en måned. Her
har de ikke
bare fået en
flot, glat hud.
De har også
mødt et fællesskab, som
har givet dem
mod til at
gå med bare
arme og ben.

Trine og Mia
er afsted uden
deres familie.
Til gengæld er
de sammen
med børne- og
ungeholdet,
hvor to
pædagoger
følger dem
tæt.

Mia bliver
smurt ind
i mudder,
inden hun
går i Det
Døde Hav.

Trine har stort set ingen
pletter i dag, og Mia er også
kommet af med sine voldsomme udbrud og har nu
kun nogle nærmest blå
pletter tilbage. Og de går forhåbentlig snart væk.
– Jeg ligner en leopard,
men jeg er bare så glad og
lettet over, at min hud er
glat, siger Mia, som aldrig
har været så langt og så
længe væk hjemmefra.
– Jeg savner selvfølgelig
min familie. Og min dyne. Men
hvis jeg får brug for det, tager
jeg gerne afsted igen og igen.

Savner kulden

Når man er væk fra skolen i en
måned, kræver det noget lektielæsning på værelset hver dag.

står de tidligt op, sammen
går de gennem dagen i den
stegende hede, sammen laver
de lektier, og de har desuden
begge skullet overvinde sig
selv, da de første gang skulle
smide alt tøjet under den daglige solbadning.
– Det var svært i starten,
og jeg var ikke så glad for det.
Men man vænner sig hurtigt
til det. Alle er jo nøgne hernede, siger Trine, som godt
kan blive irriteret, når folk
derhjemme ønsker hende en
god ferie inden afrejsen.
– Vi er her af en grund,
og det er hårdt at være her.
Folk skulle bare prøve en
uge hernede, og så ville de
vide, at det ikke er ferie.
Ingen af pigerne nyder de
mange timers solbadning.
Men de gør det, fordi de hele
tiden kan fortælle sig selv, at
det virker. For det gør det på
dem begge.

Trine savner også sin familie. Men hun savner desuden noget helt andet. Når
man er så langt væk hjemmefra, kan man længes efter
de mest mærkelige ting.
– Jeg savner faktisk
kulden, griner hun.
Det er skønt at høre de to
piger grine. Både fordi gode
humør smitter, og fordi det faktisk hjælper mod sygdommen.
Stress kan nemlig være med
til at starte et udbrud.
– Hvis jeg får et udbrud,
kan jeg ikke bare gå hjem og
tude, for hvis jeg bliver ked
af det, får jeg endnu flere udbrud. Det er en ond cirkel. Det
er bedst bare ikke at tænke
over det, som Mia siger.
Mia og Trine er en del af
et børne- og ungehold, som er
afsted med to pædagoger. De
hjælper dem med lektier, de
daglige rutiner og arrangerer
undervejs udflugter og fælles
aktiviteter.
n
Du kan læse mere på
www.psoriasis.dk.
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