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Eric Berntsson heter jag. Jag är 25
år gammal och född och upp-
vuxen i Bohuslän på ön Orust,

där jag bott större delen av mitt liv. 
De senaste två åren har jag jobbat

som resemontör/byggnadsarbetare
hos ett företag på grannön Tjörn, och
byggt lagerhallar och bott i husvagn
på olika ställen runtom i Sverige. 

Innan dess har jag pluggat till in-
genjör tre år på Mälardalens högsko-
la i Eskilstuna. Jag trivdes med stu-
dentlivet, men när jag var klar kände
jag att ingenjörsyrket inte passade mig
så bra, just då i alla fall. 

Jag är ju bondpojk och mår bäst
av att jobba med kroppen och få röra
på mig. Jag har trivts mycket bra med
byggjobbet, skönt att jobba utomhus
även om vissa vinterdagar har varit
lite tunga. Men denna vinter blir det
annorlunda nu när jag ska åka till
Nicaragua!

Jag har stort intresse för det mesta
som har med havet och skärgårdsliv
att göra, mycket vattensport såsom
segling, dykning och vindsurfing med
mera. Jag har en gammal träsegelbåt

från början av 1900-talet som jag har
haft mycket kul med på somrarna. 

Jag har arbetat som instruktör på
flera av Västkustens skolfartyg där
jag har lärt både ungdomar och
vuxna att bland annat segla skuta och
navigera. Gjorde min värnplikt som
mekaniker ombord på stridsbåt-90.
Jag har även varit scout i mina yngre
år.

Jag är en aktiv person som gillar
att göra och prova nya saker. Jag är
en ganska uppfinningsrik person och
tycker det är drivande och kul att
lösa olika problem. Jag tror att jag
kommer att trivas mycket bra i Ni-
caragua och det ska bli kul att få jobba
med förnyelsebar energi som är ett
väldigt intressant område med stora
möjligheter. Men jag ser mest fram
emot att få uppleva en helt annan
kultur, lära mig spanska och möta
nya situationer som jag aldrig mött
förut och att lära känna mig själv i
dessa situationer. Troligtvis kommer
många lärdomar och insikter att er-
hållas.

Eric Berntsson

”Det ska bli kul att få jobba med förnyelsebar energi.”

Mitt namn är Rebecka Schoffa
och jag fyller 22 år denna som-
mar. Jag är uppväxt på en gård

utanför Hallsberg. 
Mina föräldrar bor kvar på landet

med en massa djur. Tre av mina fem
syskon bor hemma med dem. Alla vi
syskon har nära kontakt och vi umgås
så ofta vi kan. På gymnasiet gick jag det
treåriga programmet Europaekonom.
Det var där mitt stora intresse att resa
föddes. Efter studenten åkte jag på
språkresa i tre månader till Malaga i
Spanien. Vilket gav mersmak på spans-
kan och jag längtar till den dag då jag
känner att jag behärskar det spanska
språket mycket bra. Den dagen ligger
inte så långt fram i tiden.

Det senaste året har jag levt
storstadsliv i Oslo. Det har varit helt
fantastiskt, men nu är det dags att göra
något annat, något annorlunda som
jag har drömt om så länge. Jag har hål-
lit ögonen öppna för volontärarbeten
de senaste åren och så hittar jag detta
perfekta projekt som ligger rätt i tiden
och verkar vara mycket bra. Det är
spännande med nya kulturer och nu
ska jag få lära känna en. En av mina
drömmar blir verklighet. 

Jag är mycket peppad till hela pro-
jektet. Det ska bli jättekul, eller det är
redan nu jättekul med förberedelser
och så vidare. Fast det är klart att man
är en gnutta osäker på att göra en så
här pass stor resa. Av egen erfarenhet
så vet jag att jag kommer sakna nära
och kära. Det kommer inte vara guld
hela tiden, varje minut, men det är det
ju inte hemma i trygga Sverige heller. 

Rebecka Schoffa

”Jag längtar till den dag 
jag känner att jag behärskar 
det spanska språket
mycket bra.”

Nicaragua nästa!
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