För att ta reda på vad som hände fram tills dess att Tamam blev
en egen organisation 2008 har olika personer intervjuats. Dels har
Philip Sandberg som är initiativtagare till Tamam och var med enda
från starten 2003 intervjuats, även Alice Sobel som var aktiv från
2007 till 2011 och därefter jobbade för Tamam mellan 2012 och 2014
har blivit intervjuad. Upplagor av Tamamposten (som hette IVIKposten fram till 2008) och dokument där tidigare aktiva Tamamare har
skrivit om Tamams tidiga historia har lästs för att få en förståelse för
hur Tamam blev till.
Philip Sandberg berättade under intervjun att det hela började
med att han gick och testade på bowling tillsammans med några
ungdomar från en språkintroduktionsklass. Det var väldigt kul och
uppskattat av ungdomarna och många av ungdomarna uttryckte att
de ville göra någonting igen. Eftersom det fanns ett intresse hos
ungdomarna började några ses en gång i veckan för att testa på olika
aktiviteter såsom klättring, eller andra sporter. Det dröjde inte länge
förens några till volontärer anslöt sig till aktivitetsgruppen och ett
samarbete med IM (Individuell Människohjälp) upprättades. Här
startade det som idag har utvecklats till Tamam. Det började med
några som tyckte det var kul att testa på olika aktiviteter ihop och
idag firar Tamam 10 år! Tänk att allt som behövs för att starta en
organisation är några som tycker det är kul att testa på olika
aktiviteter ihop!
Under början fick alla deltagarna betala en mindre summa
pengar för varje aktivitet de deltog i även om IM sponsrade med en
mindre summa pengar för varje termin och möjlighet att låna lokal
och IM:s bil. Att alla deltagare betalade en liten summa pengar gjorde
att deltagarna kände att de var en grupp vänner som träffades för att
testa på aktiviteter ihop och att de kände samhörighet och ansvar till
aktiviteterna som bestämts.
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De som var engagerade under den här tiden hade delvis
aktivitetsgruppen som innebar att de testade på olika aktiviteter för
att deltagarna skulle få möjlighet att sedan fortsätta med en
fritidsaktivitet efteråt. Under samma period gick även de engagerade
hem till olika ungdomar som behövde hjälp med läxor och satt hemma
hos ungdomarna och gjorde läxorna ihop. Antalet deltagare ökade
dock hela tiden och ett behov av att istället ha läxhjälp i en lokal där
fler människor kunde vara bildades. Därför bildades den första
läxhjälpsgruppen där några frivilliga kunde hjälpa de ungdomar som
kom dit och ville ha hjälp med sina läxor. Under den här tiden kallades
gruppen för IVIK-gruppen och var en del av IM. Namnet IVIK kom till
på grund av att språkintroduktionsklasserna på den här tiden kallades
för IVIK-klasser.
2005 blev gruppen engagerade och gruppen deltagare mycket
större och det gjorde det möjligt att starta upp fler läxhjälpsgrupper,
och fler aktivitetsgrupper. IM:s bidrag till IVIK-gruppen ökade också
hela tiden. Det började med att de sponsrade 500 kronor per termin,
sedan ökade det till 1000 kronor per termin och i slutet av 2007 hade
det ökat till 10 000 per termin.
Från 2005 till 2007 ökade engagemanget och deltagarna
stadigt. Under samma period gjordes också olika utflykter och resor.
Bland annat åkte ett trettiotal volontärer och deltagare till Stockholm
där de fick lov att göra studiebesök på Rådhuset, besöka museum och
liknande. IM sponsrade även en utbildningshelg där de frivilliga som
var med på utbildningshelgen var delaktiga i att formulera en manual
för hur nya aktivitetsgrupper startas upp.
År 2007 var det mer än 25 aktiva frivilliga och det fanns många
idéer på vad gruppen kunde göra tillsammans och andra grupper som
kunde startas och liknande. Det var också i samma veva som det
började pratas om att Tamam skulle startas som en egen självständig
förening, och vill du veta mer rom det kan du läsa inlägget om när
Tamam blev Tamam som handlar om hur det gick till när Tamam
startades som en egen förening.
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