M||RF|INMD
$ItUBABY

- Hendes lille, frne ansigt
U sträler af velvere. Den
skarpe sol fär hende til at misse med sine strälende blä ojne,
og Friederike Garbe flytter sig
hurtigt ind under en parasol.
Den 5S-ärige tyske kvinde
sidder pä tagterrassen i sit
hjem med en kun frre dage
gammel baby i sine arme, og
der gär ikke lang tid, inden
den bedärende lille pige er faldet i sovn i hendes trygge favn.
Bag det lykkelige syn gemmer der sig en historie, der er
langtfra lykkelig.
Den ukendte unge kvinde
traf sandsynligvis sit livs svrereste valg, da hun besluttede
sig for at skille sig af med sin
nfadte datter.
Det fremgär af det gr:ibende
brev, hun efterlod sammen
med datteren i babyslusen:
"Pigen hedder Annelie. Det
gar mig ondt, men jeg kan ikke
beholde Annelie. Da jeg selv
har mange problemer, passer
Annelie ikke ind i mit liv. Jeg
ved, at hun gennem jer vil fä
en bedre mor, som kan give
hende det, somjeg ikke selv er
i stand til. Det gar mig virkelig
ondt. Fodselsdato:02.08.03kl.
15.45."
- Jeg er lykkelig for, at moderen havde hort om vores babysluse. Ellers var Annelie
mäske blevet efterladt et eller
andet uhumsk sted med risiko
for ikke at blive fundet i tide,
siger Friederike.
I Tlskland er hitteborn
nemlig et stort problem. GenBrevetfra Anneliesulykkelige
mor. Af hensyntil den lille piges
fremtid,er hendesoprindelige
navnsloret.Annelieer det navn,
som Friederikegav sit forste hitte
barn, fordi det starter
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ttPigen hedder Annelie.
Det gor mig ondt, men jeg
kan ikke beholde Annelie,
Jeg v-ed,at hun gennem jer
vil fä en bedre mor.tt Sä.
dan skriver en fortvivlet

ske Lübeck, hos Friederike
Garbe. Friederike har selv
taget initiativ til en modtagestation, hvor fortvivle.
de msdre anonymt kan
aflevere deres usnskede
born. Da hun forleden hsn
te alarmen. var det fsrste
gangr der lä et spillevende
spadbarn i babyslusen.

- Det er som
at blive mor
igen,forteller
Friederike.

nem de sidste ärtier er hundreder af spedborn blevet efterladt af deres modre pä offentlige toiletter, pä trappeopgange eller i baggärde. Mange af
disse born er dode, fordi de
blev fundet for sent. Derfor installerede Friederike for tre siden en säkaldt babysluse i facaden til familiens gamle kobmandsgärd i Lübeck. Her kan
fortvivlede unge modre dognet
rundt anonymt aflevere deres
uonskede spredborn.Bag lemmen er der anbragt en foret og
opvarmet babyseng. En alarm
og et 24 timers beredskab af
frivillige gür, at et barn straks
bliver opdaget.
Indtil den 2. august i är havde Friederike stadig til gode at
tage imod sit forste hittebarn.
Den aften sad hun sammen
med sin familie pä tagterrassen i den gamle hansestad og

Anneliemissermed de tindrendeblä ojne, dejligtuvidendeom
alt det, hun har sat i gang hos sin biologiskemor og hos sine
kommendeforaldre.
Babysluseni Mengstasseset udefra.Bag lemmenstär der
en foret og opvarmetbabyseng.Vil du vide mere om Friederike
Garbesbabysluseeller modrehjalp,kan du klikke ind pä
hendeshjemmesider:www.findelkind.luebeck.de
eller
www.haus-des-lebens,
org
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Friederike
kaldersin
babyslusefor
Moses efter
verdensfsrste hfüebarn.
Her ses hun
ved den lille
bameseng,
hvor hun
fandt Annelie
sammenmed
et brev fra
hendes mor.

Smukt
hitte
barn

(fortsat)

nod synet afsolen, der gik ned
bag de rode tegltage.
Klokken vat 27.15, da alarmen lod.
"Endnu en falsk alarm",
trenkte Friederike, der efterhänden var godt trret af folk,
der fornojede sig med at lagge
tomme olflasker og -däser i
den lille barneseng. Sä det var
med let irritation, hun gik ned
ad trappen.
Men irritationen blev med 6t
forvandlet til lykke og glrede.
- Pä afstand kunne jeg se, at
der lä noget i sengen, der lignede en baby. Men der var helt
stille, sä jeg troede, det var en
dukke. Da jeg kom nermere,
kunne jeg se, at det var den
mest bedärende baby, jeg lenge har set. Hun lä helt stille og
'sov i sit fine tgj. "Hjertelig velkommen," sagdejeg, inden jeg
äbnede brevet fra hendes mor,
fortreIler Friederike og tager
brevet frem.
- Jeg er firld af beundring
for den mor. Det er meget ansvarsfuldt, at give sit barn vrek
og sorge for, at det kommer i
trygge og krerlige hrender, när
hun ikke selv er i stand til at
tilbyde det en menneskevrerdig
fremtid, mener Friederike.

Friederikemed det
rsrende brev fra den
ukendte lorinde,der
dumpedesit barn
ind til hende.
Friederikeog hendes
datterJulia,33, er
klar til at sige farvel
til deres lille pleie
barn og overdrage
hendetil hendes
kommendeadoptivforeldre. Forinden
skal hun have nyt,
rent toi pä. Friederike
har besluttet sig for
at beholde det set
toj, som Annelies
mor havde kladt sin
datter i, som et kert
minde.

Firedage
gammel og
forladt af sin
mor.

Et fonseglet brcv

Sund og rask baby
Hun har svrert ved at holde tärerne tilbage, när hun beskriver de folelset, der blev vakt i
hende, da hun for forste gang
stod med lille Annelie i sine
arme.
- Det var lige som at blive
mor selv. Moderfolelserne vreldede op i mig. Det var en aldeles ubeskrivelig oplevelse, fortreller Friederike og torrer en
tare bort.
bornelrege
Den tilkaldte
kunne pä Annelies sundhedsattest skrive, at den Iille velskabte pige vejede 2800 gram,
var 49 centimer lang og i ovrigt var sund og rask.
- Han fortalte ogsä, at moderen havde giort alt det rigtige. Navlestrengen var lukket
sä fint, at man skulle tro, det
var sket pä et hospital, og Annelie havde fäet sine ojne
dryppet mod infektioner, siger
Friederike.
I de fire dage, der er gäet, si10
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bevis. Den mulighed brugte
hun ikke. Hvi's hun alligevel
fortryder inden for det neste
är, mä hun gennem retssystemet.

den Annelie ankom, har Friederike ikke veget fra hendes
side. Den lille nyfodte pige sover i en vugge i Friederikes
private sovevrerelse, og hver
nat er den tyske ildsjel stäet
op for at lune en flaske til hende.
- Jeg ville onske, atjeg kunne fä lov til at beholde hende
selv, men det kan desvetre
ikke lade sig gore, siger Friederike.

Plejeforddrene, der allerede
er blevet udvalgt blandt de
mange barnlose tyske familier,
far forst den fuIde forreIdremyndighed over den lille pige
om et är. Indtil da har den biologiske mor retten til at fortryde. De forste otte uger kunne
hun have fortrudt umiddelbart. Ved siden afslusen er der
nemlig en stempelpude og papir, hvor hun kunne have taget
et aftryk af Annelies fod som

Friederike indrommer, at det
bliver svert at skulle sige farvel, när hun skal overdrage
Annelie til de kommende adoptivforddre senere pä dagen.
- Man kan ikke undgä at fä
en masse dybe folelser for sädan en lille storrelse. Hun har
betydet sä meget for mig i den
korte tid, jeg har fäet lov at
v@re sammen med hende, siger
Friederike, der häber, at hun
far lov at bevare kontakten til
sit midlertidige plejebarn.
Ellers far Annelie selv muligheden for at tage kontakt til
Friederike, när h':n fulder 16
är. Til den tid fär hun nemlig
overrakt en forseglet kuvert
med et brev. der fortdler om
de forste dage af hendes liv
med
Friederikes
sarnmen
adresse og telefonnummer. Sä
er resten op til Annelie selv.
- Under alle omstrendigheder erjeg lykkelig over, at hun
fär et liv, hvor hun helt sikkert
vil blive elsket ud over alle
grrenser, siger Friederike og
giver Annelie et nrensomt
I
knus.

