Hej Betina
Vi stiftede bekendt skab med dig for godt 2½ år siden, det er et
bekendt skab der aldrig er blevet fortrudt en eneste gang, for du
har virkelig forstået at hjælpe vores børn.
Grunden til vi fik kendskab til dine øjne skyldes vores rigtige gode
optiker i Langå (Per Skov, Blikfang), jeg, Sarah, Jens og Hans´s
mor var ved Per Skov for at købe et par nye briller, her kom vi til at
tale om vores dreng Jens som havde ekstrem store læse
problemer. Per Skov spurgte om han måtte tage en synsprøve på
ham, han fandt hurtig ud af at Jens var nærsynet på det ene øje og
langsynet på det andet – og tænk engang, vi har gået til øjenlæge
med Jens en gang hver år siden han var lille fordi han skelede på
det ene øje og hun havde aldrig nævnt nogen til trods for vi havde
spurgt nok så mange gange. Nå men Per Skov ville ikke lave et par
briller til Jens men henviste til dig Betina for han kendte dig også
kun for noget godt da han havde gået ved dig med den ene af sine
børn.
Det har vi aldrig fortrudt, der gik ca 5 måneder, hvor vi virkelig så
kunne se resultat, da begyndte Jens at læse rigtig, derfra gik det
bare fremad, vi kunne rigtig se at der nu skete noget fra gang til
gang, her ved sidste besøg, det ½ års efter tjek læste han næsten
alderssvarende. Jens siger selv at han i hverdagen kan bruge
tingene du har lært ham, også selv om han til tider kunne være
træt af dine aftaler, men han gjorde alt for ikke at skuffe dig? Du
havde/har en rigtig god indgangsvinkel til at takle netop sådan en
lille teenager som ham.
Mens vi gik med Jens havde vi også, vores datter Sarah med, Sarah
har en medfødt handicap bl.a. tale og indlæringsproblem. Vi
snakkede med dig om det Betina Du sagde vi prøver da det kan da
ikke skade, og nej det kunne det så afgjort ikke, det er den samme
historie om igen Sarah kunne ikke læse, da vi startede ved dig men
hun læser i dag på 4-5 klasses niveau, efter at være afsluttet ved
dig. Sarah er i dag 15 år og bare det at man kan begynde at følge
med i underteksterne på fjernsynet er dejligt og læse bøger hvilken
er bare skønt. Det har givet Sarah rigtig meget mere selvtillid, efter
hun har været ved dig Betina.
Nu troede vi det skulle være slut og vi bare manglede de
afsluttende prøver ved dig men ak og ve, det var det ikke

Der skete det sørgelige at vores yngste dreng Hans rendte ind i så
gevaldige øretæver i skolen Han fik en gang regulære tæsk af de 23 år ældre drenge.
Bagefter havde han dobble-syn, helt ud det 1½ m. samtidig slørede
det for øjnene, da det havde stået på en måneds tid kontaktede vi
dig Betina,” vores gode gamle kending”, du tog dig rigtig godt af
ham og det tog dig ikke mere en godt 5 måneder så var alt normalt
igen. Men det er ikke forkert at sige at Hans var virkelig glad for at
gå hos dig selv om det måske ikke lige var det han gav udtryk for,
han elskede når du konkurrere med ham i forskellige lege, om du
lod ham vinde med vilje eller ej det vides ej med sikkerhed, lad det
forblive en hemmelighed, men Hans glædede sig til at komme
næste gang for at vise hvor hurtig han nu var. Godt gået –
Vi har anbefalet dig til andre, for det fortjener du, samt et kæmpe
stort tak for din indsats du har ydet over for vores børn.
Med venlig hilsen

Bodil og Poul Bugge Olesen
v

