En dröm blir verklighet - Braneshtitjejerna träffar svenska damlandslaget
Vi möttes utanför den lilla arenan i Orhei där det svenska damlandslaget hade träning inför
EM-kval matchen imorgon. Alina och Viktor som driver projektet i Branesti hade med sig
tre av flickorna som brukar vara med och träna. De var lite nervösa, det var något stort de
skulle få vara med om. Vi blev väl omhändertagna av Rebecka som är mediaansvarig för
svenska damlandslaget, hon gav oss kort på VM-truppen 2015 som flickorna kunde ta
autografer på. Med sig hade de också en boll och två Sverige-tröjor som de ville ha
signerade. Vi satt på läktaren och tittade på damernas träning. Under tiden hade jag en
konversation med en kille från Aftonbladet som undrade en del om fotbollsprojektet, dock
var han inte riktigt på det klara med om han tänkte publicera något om det. Två killar från
Sveriges Radio ställde också någon kort fråga.
Efter träningen skrev de allra flesta av spelarna autografer. Medan de skrev försökte jag
berätta lite för dem om projektet och Hedvig Lindahl lyssnade speciellt intresserat. När hon
hörde vilket situation som en del av dessa flickor kommer ifrån, att de får vara glada om de
har vatten inomhus, att toaletterna består av hål i golven och att de inte alltid får tillräckligt
med mat, så ville hon göra något. Hon sprang iväg till omklädningsrummet för att se om
det fanns några bananer kvar och när hon insåg att de var slut frågade hon istället mig vad
hon kunde göra. Jag skickade frågan vidare till Sandu (verksamhetschefen) och han sa att
de kanske kunde ge tjejerna en boll eller något, så hon skulle kolla upp det. Förutom
Hedvig Lindahl fick tjejerna bl.a. Caroline Seger, Lotta Schelin, Sara Thunebro och Pia
Sundhages autografer. Många bilder togs och vi avslutade med att gå tillsammans med
Pia till parkeringen. Hon tyckte att det var otroligt bra att de spelar fotboll istället för att
hamna i drogmissbruk på gatan. En av flickorna som varit på fotbollsläger i Sverige kunde
några fraser på svenska som hon glatt ville visa Pia. Nu återstår bara att se om glädjen
från flickorna i Braneshti smittat av sig så mycket till landslaget att de vinner imorn…
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