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Nana-Sabrina kom hjem med sin mormor og morfar - Verena og Jørgen Scheller, som var fascineret af børnehjemmets gode atmosfære
og omsorgen for børnene.

19-årige Nanna - Sabrina Sølling fra Danmark besøgte i går børnehjemmet i Debelec, hvor hun boede indtil
en alder af 3 og derefter blev adopteret af en dansk familie. Pigen kom med sin mormor og morfar - Verena
og Jørgen Scheller, der efter at være vist rundt på institutionen sagde, at de er fascineret af den gode
atmosfære og den omsorg der vises for børnene. Med glæde og tårer, omfavnede pigen sine første
"mødre", der stod for plejen af hende dengang, og som stadig arbejder i institutionen.
Direktør Dr. Anelia Georgieva viste med spænding de besøgende et billede af den 3-årige Sabrina, en
smuk og livlig pige, som for 16 år siden blev adopteret af familien Sølling fra Danmark. I forbindelse med
adoptionen fik hun tilføjet endnu et navn til det Bulgarske – Nanna. Pigen indrømmede i går, at hun for
længe siden har glemt det bulgarske sprog. Hun husker, at når hun som lille pige var kommet til Danmark,
talte hun lidt Bulgarsk. Bedstefar fortalte at forældrene ikke kunne forstå hvad hun sagde, men forsøgte at
finde nogen som kunne Bulgarsk for at få hjælp. Så barnet måtte lære dansk, og nu taler Sabrina desuden
engelsk og lidt tysk.
Familien bor i eget hus nær hovedstaden i Danmark - København. Faderen er officer og moderen er
medarbejder på arbejdsformidlingen. De har to børn. Opdragelsen af de små drillepinde omfattede også
bedsteforældrene, der elsker den bulgarske pige.

Jeg er færdig med grundskolen, og skal snart i praktik, og vil gerne uddannes som lærer til at undervise i
en børnehave, fordi jeg elsker børn, sagde Sabrina i går. Hun sagde, at hun også besøgte børnehjemmet i
Debelec for 10 år siden, og nu ser mange ændringer i omgivelserne. Der er en ny legeplads i gården, og
mange forskellige værelser til børnene. Vigtigst er det, at jeg føler mig meget glad for at se dig igen min
kære guvernante, læge og instruktør - Dr. Anelia Georgieva, som jeg sætter meget højt, sagde pigen.
Sabrina sagde også, at hun er kommet til en meget god familie i Danmark, hvor hun er omgivet af
kærlighed og omsorg. Jeg føler mig som en ægte dansker, men at vende tilbage til Bulgarien, får mig til at
indse, at mine rødder er her. Jeg er bulgarsk og jeg vil gerne vide, hvad der sker i mit land, sagde
pigen. Ifølge hende, er forskellen på livet i Bulgarien og Danmark stor. Men hvad der gør stort indtryk på
hende er, at folk i Bulgarien ikke er så stressede som i Danmark. Desuden er bulgarerne meget gæstfrie og
venlige.
Jørgen Scheller fortalte, at Danmark har et tv-show, der hjælper adoptivbørn med at finde deres biologiske
forældre. Det gav inspiration til at tilbyde Sabrina turen til Bulgarien for at opleve så meget som muligt om
livet her, og muligvis finde ud af noget om den biologiske mor. Jeg er meget nysgerrig efter at vide om hun
har det godt og hvad hun laver, siger Sabrina, men hun er meget i tvivl. Måske har den biologiske mor nu
en ny familie, og ønsker ikke at delagtiggøre dem i hvad der er sket i fortiden.
Måske en dag vil jeg begynde at studere det bulgarske sprog, og så skal det være sammen med bedstefar
Jørgen, som har lovet at følge med sagde Sabrina. Desværre er der ingen Bulgarere i det område, hvor
hun bor, som kunne hjælpe med at komme i gang.
Familien Scheller og Sabrina vil være i Bulgarien i endnu en uge. De har allerede været i Sofia og besøgt
flere andre byer. De tre vil have vidunderlige minder fra børnehjemmet, og også fra Veliko Tarnovo, hvor de
opholder sig mens de er her.
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