Night Light Café siger TAK for 2020
En historie fra hverdagen i Night Light Café.
”Danielle er ét af de varmeste mennesker, jeg nogensinde har mødt.
Jeg hedder Asta, er 22 år og studerer antropologi på 5. semester. Jeg har lavet mit feltarbejde
sammen med tre andre studerende i samarbejde med Night Light Café. Vi var særligt interesserede
i, hvordan de nigerianske kvinder bruger kristendommen, som en rettesnor i livet.
Jeg forestillede mig, at jeg ville have svært ved at relatere til disse kvinder, hvis liv er så forskelligt
fra mit, men til min store forundring blev de til mere end blot studieobjekter. Under feltarbejdet blev
der skabt nære venskaber.
Når de fleste går til ro, er der andre, hvis arbejdsdag først begynder. Mens Københavns gader ligger
øde hen, butikkerne og restauranterne for længst er lukket, og gadebelysningen er blevet tændt,
kommer de nigerianske kvinder, der arbejder på Istedgade, ud.
Kvindernes arbejdsforhold er grove og usikre, og natten kan være kold. Men hver torsdag nat
tændes et lys i mørket. Night Light Café åbner dørene og de frivillige står klar med varm te, toast, et
spil ludo og en snak i øjenhøjde.
Én af de kvinder, der elsker at komme i caféen, er min veninde, Danielle. Hun er fra Benin City i
Nigeria, er 27 år, har en stærk kristen tro og så har hun en søn. Men han er ikke med hende i
Danmark. Han er hos hendes mor i et andet europæisk land. Selvom om hun ikke bryder sig om det
arbejde, hun gør i København, er hun ét af de varmeste og mest livsglade, ja næsten boblende,
mennesker, jeg nogensinde har mødt.
Vi forventede at det ville blive svært at opbygge den tillid til disse kvinder, som ville blive nødvendig
for projektet. Men vi forsøgte alligevel, og oplevede at blive mødt med åbenhed og tillid fra
kvinderne i Night Light Cafe og på Istedgade, hvor vi gik om natten med te og kakao.
Vores projekt har været både personligt og fagligt givende, og jeg er taknemmelig for at have fået
en mulighed for få et indblik i en verden og en hverdag, der er så forskellig fra min egen.
Jeg tænker med glæde på tiden i natcaféen! – og i morgen skal jeg ud og få ordnet negle med
Danielle”.

Asta Staib-Jensen, antropologistuderende på Københavns Universitet.
Night Light Café i tal.
• 35-40 frivillige udgør staben i det frivillige arbejde
• 300 besøgte natcaféen, 400 tog imod en kop varm te på gaden, 160 deltog i sociale
aktiviteter som spil, manicure, blomster- og smykkeværksted og fællesskab om gospel, sang
og dans
• 15 studerende fra primært humanistiske uddannelser deltog i adskillige nattevagter for at
skrive eksamensopgaver og lave feltarbejde
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11 praktikanter fra Københavns Professionshøjskole var i to 10-ugers praktikker og flere
journalister deltog i nattevagter for at skrive artikler
på grund af Covid-19 restriktioner var der nedlukning i 18 uger
der er afviklet 6 samlinger for frivillige medarbejder med besøg af kompetente aktører på
området
hjemmesiden fik nyt look, der blev produceret 4 videos og et frivilligt team satte fokus på
brug af sociale medier
adskillelige debatter og foredrag blev udsat på grund af gældende restriktioner

TAK!
TAK til alle, der bidrog til Night Light Café i 2020 med interesse, engagement og økonomi!
Sammen skaber vi Night Light Café i 2021! Læs mere på www.EXIST-ngo.org
De bedste hilsner fra Night Light Café´s lederteam,
Agnes, Emilie, Mayada, Nadia, Tanja og Karin
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