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TA KONTAKT FOR EN UFORPLIKTENDE SAMTALE, RsV MILJØ, EN DEL AV RsV RENHOLD. 

RsV’s  Adsorpsjons- 
avfuktere løser 
de fleste problemer.

Ta kontakt for 
befaring/pris.

FUKT I KJELLER, BODER?

KOM OG BLI STERK
Fri innmelding + GRATIS trening ut september.Meld

deg inn på evofitness.no (kampanjekode VZB)

349,- pr
mnd.

Ingen

binding
stid

BergensavisenTORSDAG 20. AUGUST 2015

ÅPENT SINN: – Jeg har et åpent sinn og setter meg gjerne ned om jeg ser noen som virker å være i en fortvilt situasjon. Ofte er de fra utlandet og trenger bare litt hjelp for å komme i gang med livet sitt igjen, 
sier Leif Harald Søreide. Her sammen med Søreide har hjulpet mange. Her sammen med Râducu Masache og Lene Damgaard  ved Drevelin Ortopedi i Møllendalsbakken. FOTO: VIDAR LANGELAND 

�� Leif fra Arna møtte rumenske Râducu Masache (39). Han skaffet gratis protese. 

– LEIF BLE REDNINGEN  
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+ pant

KKAARRBBOONNAADDEERR
720 g Gilde, pr. kg 79,72

INDREFILET AV SVIN
Norfersk,, ppr. kgg

1 kg First Price

EERR

5740

V SVIN

9960

KKKYYYLLLLLLIIINNNGGGFFFIIILLLEEETTT

9180

BLÅBÆR
300 g import, pr. kg 83,00

BLÅBÆR

2490

Blåbærprisen gjelder uke 34

TamedvårtNYE
oppskriftshefte!
- eller last ned “KIWI Huskeliste””

Bergensavisen TORSDAG 20. AUGUST 2015

ÅPENT SINN: – Jeg har et åpent sinn og setter meg gjerne ned om jeg ser noen som virker å være i en fortvilt situasjon. Ofte er de fra utlandet og trenger bare litt hjelp for å komme i gang med livet sitt igjen, 
sier Leif Harald Søreide. Her sammen med Søreide har hjulpet mange. Her sammen med Râducu Masache og Lene Damgaard  ved Drevelin Ortopedi i Møllendalsbakken. FOTO: VIDAR LANGELAND 

FÅR HJELP: Râducu Masache får gratis hjelp av Lene Damgaard ved 
Drevelin Ortopedi i Møllendalsbakken.

GODE VENNER: Leif Harald Søreide og Râducu Masache har knyttet 
bånd. 

�� Leif fra Arna møtte rumenske Râducu Masache (39). Han skaffet gratis protese. 

– LEIF BLE REDNINGEN  
Den funksjonshem-
mede trebarnsfaren 
kom fortvilt og alene 
til Bergen. Her har han 
bokstavelig talt fått 
hjelp til å komme seg 
på bena igjen.

Solfrid Torvund langeland
solfrid.langeland@ba.no

SENTRUM: – Jeg er enormt 
takknemlig for alle som har 
hjulpet meg, og spesielt Leif 
som tok seg tid til å snakke med 
meg og som har gjort alt han 
kan for å hjelpe, sier rumenske 
Râducu Masache (39).

Vi møter ham på Drevelin Or-
topedi AS i Møllendalsveien. 
Her får han tilpasset en protese 
av Line Damgaard. 

Grunnen heter Leif Harald 
Søreide. 77-åringen fra Arna har 
gjort det til et livskall å hjelpe de 
msom står på bar bakke i Ber-
gen. For en måned siden møtte 
han Masache på Torgallmennin-
gen.

Mistet jobben 
Masache flyttet som mange an-
dre rumenere ut av landet for å 
kunne få seg en jobb for å brød-
fø familien. I Italia jobbet han 
med jordbruk, som maler og i 
restaurant. En arbeidsulykke 
med en stein i foten fikk fatale 
konsekvenser og Masache måt-
te til slutt amputere foten.

39-åringen fikk dermed ikke 
jobbe i Italia og måtte sende fa-
milien hjem til Romania.

– En fortvilende situasjon. 
Jeg klarte å skaffe meg en billig 
protese, men den var dårlig og 
ble ødelagt en dag jeg falt på 
isen, forklarer Masache.

Gir protesen gratis
Leif Harald Søreide har jobbet 
hardt for å kunne gi 39-åringen 
en skikkelig protese. Lene 
Damgaard jobber på Drevelin 
Ortopedi og gjør jobben frivil-
lig. – Å kunne hjelpe på denne 
måten er bare glede for meg, 
sier hun.   

Damgaard gjør alt av oppføl-
ging og tilpasning av protesen. 

Protesen er bygd opp av deler 
som er brukt og en spesialtil-
passet hylse.

En enkel protese med oppføl-
gingstimer ville ha kostet Ma-
sache vel 40 000 kroner. Han 
har ikke helseforsikringer eller 
annet som kunne hjulpet han.

– Jeg har ikke ord for hvor 
takknemlig jeg er, sier han.

39-åringen har også fått hjelp 

via Robin Hood-huset. Her fikk 
han en tid låne rullestol og her 
får han en kopp kaffe og litt mat 
når han trenger det.

Målet hans er å kunne jobbe i 
Norge.

– Jeg vil ikke tigge for å klare 
meg, jeg ønsker å jobbe og tjene 
penger for å forsørge familien 
min. Det er alt som betyr noe 
for meg, sier han.

Repeterende tavleundervisning og 
for overflatisk læring er viktige 
årsaker til norsk skoles realfags-
krise. Det slo kunnskapsminister 
Torbjørn Røe Isaksen (H) fast da 
han i går la frem sin lenge varslede 
realfagsstrategi «Tett på» på 
Teknisk Museum i Oslo.

– I dag går nesten én av fire 
elever ut av ungdomsskolen uten å 
kunne regne skikkelig. Det må vi 
gjøre noe med, uttalte statsråden.  

Isaksen er bekymret for tallene 
som viser at realfagsresultatene til 
norske elever har stått på stedet 

hvil på et lavt nivå i 15 år, og at det 
går feil vei: I år fikk avgangsele-
vene i 10. klasse de svakeste 
eksamensresultatene i matematikk 
noensinne med et snitt på to – tal-
let. 

I løpet av den samme perioden 
har til sammen tre kunnskapsminis-
tre lagt frem tre ulike realfagsstra-
tegier og millioner av kroner er 
brukt. Isaksen er imidlertid 
overbevist om at hans strategi vil gi 
bedre resultater.

– Vi kommer med en mer spisset 
strategi hvor innsatsen er rettet inn 

mot barnehagen og grunnskolen. 
Vi har færre og tydeligere mål. 
Dessuten følger vi opp strategien 
årlig, noe de andre ikke gjorde. Vi 
bør kunne begynne å se resultater 
av dette arbeidet innen tre–fire år, 
sier Isaksen.

Isaksen har fått ekspertgrupper 
til å kartlegge hva som er proble-
met med norske elever og matema-
tikk: Undervisningen er for lite 
variert og inspirerende. Lærerpla-
nene i fagene er for utflytende og 
mange lærere mangler god nok 
kompetanse (ANB–NTB) 

Vil ha mattelærerne bort fra tavlen


