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INNEHÅLL

PROFILEN

förskolan är bra och han trivs.
– Det bästa med förskolan är 

kompisarna, säger Vincent.
Till hösten ska han börja i 

förskoleklass på Jorielskolan i 
Fruängen. 

– Det ska bli roligt, tycker 
Vincent.  

TVÅ GÅNGER I veckan tränar han 
på MTC (Motorik- och trä-
ningscenter) på Rosenlunds 
sjukhus. 

– Där tränar jag barr och 
med mekanisk häst, armcykel 
och bencykel, berättar Vincent.  

På fritiden tycker han om att 
leka med sin bilbana, sina Paw 
patrol-figurer och att titta på 
sin Ipad. På Ipaden spelar han 

även ett spel som heter Hot wheels. 
– Jag tycker också om att träna med 

min racerunner. Jag har en egen hemma, 
säger Vincent.

FAMILJEN HITTADE RBU Stockholm via en 
förälder vars barn tränar på samma ställe 
som Vincent. Den mamman tipsade om 
ridlägret och det var så de fann RBU.

 – Under vårt år som medlemmar har 
vi hunnit vara med på RBU Stockholms 
ridläger som arrangeras varje år och vi 
hoppas nu på att vi får plats även på årets 
ridläger i Vansbro, avslutar Nathalie. ●

TEXT: ELISE JEPPSON

FOTO: NATHALIE ASTETE

 U tsikts RBU-profil är 
Vincent Astete. Han 
är 6 år och bor med 
sin familj i Tyresö 

utanför Stockholm. 
Vi ses över ett zoom-samtal 

och familjen finns med i bak-
grunden. 

Familjen består av mamma 
Nathalie, pappa Salim och 
storasyster Isabelle som är 8 
år. Vincent får frågan om han 
vill beskriva sin familj.

– Ibland snarkar pappa så 
högt att jag vaknar, skrattar 
Vincent.

Vincent berättar att ett 
intresse som familjen har är 
att vara ute och jogga. 

– Och jag tycker om att 
pyssla med Isabelle.

PÅ FRÅGAN OM familjen har något hus-
djur svarar Vincent att familjen just nu 
letar efter en hund. Det är ännu inte 
bestämt när och vilken typ av hund det 
blir. 

– Jag tror att det blir en mindre hund, 
säger Vincent. 

– Det lutar åt att bli en maltipoo som 
är en blandning av malteser och pudel, 
tillägger mamma Nathalie.

Vincent går på förskolan Gunghästen. 
Där jobbar bland annat pedagogen Ca-
rita som han tycker väldigt mycket om. 
Vincent tycker att alla pedagoger på 

Vincent börjar skolan i höst

Marlon ger röst 
åt Ari i Team 
Zenko

Vi inspireras av 
RBU Halland

Lär känna RBU:s 
nye ordförande

Så jobbar RBU 
Stockholm inför 
valet i höst

Sommartips – 
roliga aktiviteter 
och god tårta.

Så vill Samsyn 
vara en hjälp när 
allt är kaos

Sommarkultur: 
cirkus, konstkollo 
och läskigt spel 

Sommarens  
och höstens  
aktiviteter
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Astete
Ålder: 6 år.
Bor: Tyresö.
Familj: Mamma 
Nathalie, pappa 
Salim och storasyster 
Isabelle 8 år.
Intressen: Racerun-
ning, att leka med 
sina Paw patrol-figurer, 
sin bilbana och att 
spela på sin Ipad.
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Parkteatern  
bjuder på cirkus.
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Hur 
många 
människor 
med synliga 
funktionsned-
sättningar ser 
du i media?

Nicola St Clair 
Maitland  
skriver krönika

Johan  
Klinthammar. 
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