assageinsamling gav stöd
Med överskottet från ett marknadsjippo i Göteborg i ﬁckan ﬂög energimassören Benny Hald till
den svårt Tsunamidrabbade Aceh-provinsen på
Sumatra. Läs hans spännande reseskildring.
Text och bild: Benny Hald

D

et första inslaget om tsunamin i sydorädd och kall du normalt är när över tio
östra Asien ﬁck mig att önska att jag
meter höga vågor slår över dig. Det är
var där och kunde hjälpa till. Jag är bra på
inte bara vatten – det är jord och gyttja,
att hålla mig kall i paniksituationer, orädd
stenblock, klippor, träd, asfaltsjok från
och duktig på att orgagatorna, cement, bilar,
nisera. Jag är helt enkelt
ﬁskebåtar, 10 tusentals
Jag är otroligt
bra på att hjälpa andra
ton tunga fartyg, hus,
tacksam över att
människor.
inventarier, möbler och
jag
inte
var
mycket, mycket mer.
Nu har jag varit där
Allt detta kommer med
där då.
skadorna och förödelsen
en kraft som är omöjlig
var som störst. Jag har
att
föreställa
sig
om
man inte upplevt det.
varit där byar skövlades, barn förlorade
Jag
kan
fortfarande
inte
greppa det.
sina föräldrar och föräldrar sina barn. Jag
har gått och stått mitt i det. Jag har upplevt min första jordbävning. Den var nästan lika stark som den 26 december 2004.
Idag är jag otroligt tacksam över att jag
inte var där då. Det spelar ingen roll hur

Pengarna bäst nytta i Aceh
Tillsammans med Göteborgs Hälsoterapeuter anordnade Global Balance,
i januari �Hälsodagar i Nordstan�. En
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mässa om hälsa för folk – bland folk.
Dessa dagar kunde man prova på behandlingar, få tips och råd och se diverse uppträdanden på scenen. Det var så populärt
att evenemanget återkommer nästa år.
Men kommer då att vara både bättre
och större! Överskottet från mässan var
redan tidigare planerat att skänkas till
bistånd och när beskedet om tsunamin
kablades ut och nådde vår trygga del av
världen bestämde vi snabbt att pengarna
skulle göra bäst nytta i Aceh-provinsen
på Sumatra i Indonesien. Där hade cirka
250 000 människor dött och 100 000
saknades. Det är därför jag har varit där
– i spillrorna av en tidigare tätbefolkad
och vacker plats. En del av Indonesien
som få turister besökt på grund av interna
politiska motsättningar.

till

sunamiområden
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Tiggde ihop resan
Som inbiten energimassör med cirka
7 000 utförda massager runt om i världen var det ingen tvekan om att jag skulle
ta med massagestolen på resan. Med den
unika förmåga energimassage har att lösgöra stress, ta bort blockeringar och ge en
härlig känsla av välbeﬁnnande så ansåg jag
att behovet borde vara enormt stort där.
Jag reste ensam. Jag masserade, ﬁck och
tiggde ihop pengar för att täcka resekostnaderna. Mina omkostnader skulle inte tas
från de insamlade medlena för som många
säkert vet är 30 000 kronor inte mycket
pengar här i Sverige.
Men i Indonesien är det
Jag har
en förmögenhet.

utfördes en del massager och både mottagare och publik var nöjda och fascinerade. I byn Ruyung, där jag hann ge
tre massager innan regnet började falla,
var det många bybor som tittade nyﬁket
samtidigt som getter, ankor och kor gick
runt mig. Vilken skillnad mot att stå på
Avenyn i Göteborg!

På tröskeln till helvetet

Global Balance närvaro och insats i
Banda Aceh har betytt mycket för både
lokalbor och hjälparbetare. De som fått
energimassage har känt
en stor lättnad i kropp
stått på
och sinne och de som
tröskeln till
fått del av insamlade
medel var både lättade
Pengarna gick till
helvetet – och
och tacksamma. För
skolavgifter och matemötts av leenden,
mig har det betytt otrorial åt barn som blev
ligt mycket och jag känföräldralösa, till inköp
nyﬁkenhet,
ner en enorm glädje och
av utrustning till fyra
glädje och en
tacksamhet blandat med
skolor,
dricksvatten,
otrolig gästfrihet.
sorg och empati för dem
mat, köksutrustning,
som drabbades.
ﬁskeredskap, byggmaterial, verktyg samt generatorer i byn
Jag har stått på tröskeln till helvetet –
Payung, Kreung Cut i Banda Aceh som
och mötts av leenden, nyﬁkenhet, glädje
förlorat allt. Hela byn var borta – föroch en otrolig gästfrihet. Jag glömmer det
utom ett envist hus.
aldrig och arbetet med nya insamlingar
fortsätter nu när jag kommit hem. Behoven efter tsunamin, efterskalven och de
Inte mycket massage
nya jordbävningarna är stora och komDet blev tyvärr inte så mycket massage
mer så att vara i många år. Vi får inte
som jag hoppats på grund av ﬂera fakglömma bort det i vår väntan på nya häntorer. Största anledningen var att det tog
delser, nya nyheter. Vi måste leva i nuet
mycket tid i anspråk att ta reda på var
och ta tag i verkligheten. Nästa gång kan
nöden var som störst och vilka behov
det drabba oss själva och då är det vi som
som var viktigast att tillfredsställa. Magbehöver hjälp och stöd. 
sjuka och diarré var en annan irriterande
anledning till att få behandlingar gavs.
Magsjukan blev dock lättare att acceptera
när jag hörde att nio av tio hjälparbetare
Global Balance Health & Care är
hade drabbats. Vädret var också en bidraen organisation under uppstart med
gande orsak. Var det inte för hett – så
syfte att samla in ekonomiska medel
regnade det. När solen var i moln kom
till bistånd för barn och ungdomar i
myggen fram. Platsbristen i bilen gjorde
världen samt till katastrofhjälp. Vill du
att massagestolen ofta inte rymdes med
vara med och bidra?
eftersom det viktigaste som vatten, mat
Läs mer på www.globalbalance.se
och mediciner prioriterades. Trots det
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