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Beretninger fra projekt Udenfor Jane Laustsen Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog er en samling af
beretninger om nogle af de mennesker, som gadeplansmedarbejderne i projekt UDENFOR gennem årene har
mødt på gaden. Det er Carsten, der sov i en park efter at være blevet sat ud af sin bolig. Hans liv blev kaos, da

kæresten døde efter længere tids sygdom. Det er Esther, der havde levet på gaden i 10-15 år og som var
overbevist om, at hun var medlem af kongehuset. Og det er Juanita, hvis tilværelse på gaden i særlig grad

blev udfordret af, at hun både var psykisk syg, udlænding og transperson. Bogen beskriver deres og 12 andre
helt særlige fortællinger om vejene ind i og ud af hjemløshed. Bogen kan bruges som metodebog på de

sociale uddannelser, men den kan også bare læses som fortællinger om ensomhed, isolation, og smerte - og
om viljen og styrken til at klare sig igennem på trods.  

projekt UDENFOR er grundlagt af dr.med. Preben Brandt i 1996 og organisationen har siden da arbejdet for
at forbedre forholdende for mennesker, der er ramt af hjemløshed.  projekt UDENFOR kombinerer relations-

og gadeplansarbejde med vidensdeling og formidling om udsathed og hjemløshed.
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