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Daniel:

Timigissarnerup
pinngortitallu
samminnilersippaannga
Daniel Boassen Timi Asimi-mi holdimi siullermi
peqataanini pissutigalugu toqqaasinnaalersimavoq
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aviminilerinermik Ilinniarfimmit innaallagisserisutut ilinniagaqarnera taamaatiinnarakku nalusimavara sussanerlunga. Assigiinngitsuni sulisarsimavunga imminullu
sapiussimavunga ilinniakkamillu allamik
aallartitsinissannut kajumissuseerussimallunga. Akuttunngitsumilli timigissartarneq
pinngortitamiittarnerujussuarlu pissutigalugit aalajangiivunga, suli ullumikkut Timi
Asimimeereernerma kingorna ukiut pingasut qaangiutereersut malitannik, Daniel
Boassen oqarpoq.
Taanna meeqqat atuarfianni naammassigami Danmarkimut efterskoleriarpoq,
efterskolimeereernermilu kingorna innaallagisserisutut ilinniagaqalerpoq. Taannali
tassunga naleqqutinngilaq taamaattumillu
ilinniakkani taamaatiinnarpaa.
– Saviminilerinermik Ilinniarfimmit anigama assigiinngitsunik suliffeqartarpunga.
Nalusimavara sussanerlunga Piareersarfimmullu saaffiginnikkama inappaannga Timi
Asimi-mi aallarteqqullunga. Ullumikkut
nuannaarutigaara siunnersuutaat malissimagakku, tassami Timi Asimimeereerlunga
Piareersarfimmi aallartikkama taanna
naammasserusuttorujussuvara GU-mi aallar-

tinniassagama, Daniel Boassen, Nuummi 2.
GU-mi atuartoq, oqarpoq.

Piumassuseqarnerulerpoq
Daniel Boassenip aamma misigisimavaa
imminut anguniagassikkaangami ingerlannissaanut piumassuseqarnerulerluni.
– Ilinniagaqarusussimavunga nalusimavarali sorusunnerlunga. Timi Asimimeereerlunga Piareersarfimmeereerlungalu
aalajangerpunga maani Nuummi GU-mi
aallartinniarlunga, ullumikkullu 2. GUmi aallarteqqammerpunga, tamannalu
eqqissisimasumik ingerlavoq. Ingerlatakka
annertunerujussuarmik sammilersimavakka ullumikkullu timersuut ataasiinnaq
aalluppara, siusinnerusukkut assigiinngitsorpassuit aallussimagaluarlugit, Daniel
Boassen oqarpoq.
Nuannarinerpaasimavaa ullaakkut ullaakkorsiunnginnermi arpanneq, aammalu
aavarneq nuannarilluarsimavaa pisaqanngikkaluarlutik. Arsaattarsimapput, crossfit-ertarlutik, pinngortitami ungasissumut
pisuttuartarlutik nukkassartarlutillu.
– Inuk tamatigut ammasuusarsimavunga,
Timi Asimilli ikiorsimavaanga aamma periarfissannut ammanerunissannut, toqqaanissannut suliannillu samminninnissannut
ullumikkullu imminut tatiginerujussuuvunga. Aamma nerisassiorneq ilikkarsimavara,
Daniel Boassen illarluni oqarpoq.

Leiff Josefsen

TIMI ASIMI

Timi Asimi

Daniel Boassenip Timi Asimimiinnini nuannarisimavaa, tassuunakkut inuunermini
sulerissanerluni samminerulersimallugu. Ullumikkut Nuummi 2. GU-mi atuarpoq.
Daniel Boassen har været glad for at gå i Timi Asimi, som har gjort ham mere fokuseret på,
hvad han gerne vil med sit liv. I dag går han på 2. GU i Nuuk.

Daniel:

Motion og naturen gav mig fokus
Daniel Boassen var med på det første hold i Timi Asimi,
som fik ham til at træffe valg
TIMI ASIMI
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eg vidste ikke, hvad jeg skulle da jeg
droppede ud af elektrikeruddannelsen på
Jern- og Metalskolen. Jeg arbejdede forskellige steder og var usikker på mig selv og
havde mistet lysten til at tage skridtet til at
starte på en anden uddannelse. Men regel-

mæssig motion og den megen ophold i naturen, fik mig til at tage en beslutning, som
jeg fulgte og stadig følger i dag tre år efter
jeg var i Timi Asimi, siger Daniel Boassen.
Han tog på efterskole i Danmark, da han
blev færdig med folkeskolen og startede på
elektrikeruddannelsen umiddelbart efter
efterskoleopholdet. Men det var alligevel
ikke noget for ham og han droppede ud af
studiet.
– Da jeg droppede ud af Jern- og Metalskolen arbejdede jeg forskellige steder. Jeg
vidste ikke, hvad jeg skulle og da jeg hen-

vendte mig til Piareersarfik, anbefalede de
mig at starte på Timi Asimi. I dag er jeg glad
for, at jeg fulgte deres råd, for efter Timi
Asimi og jeg startede på Piareersarfik var jeg
meget mere fokuseret på at gennemføre, så
jeg kunne komme ind på GU, siger Daniel
Boassen, der i dag går på 2. GU i Nuuk.

Mere vilje
Daniel Boassen oplevede også, at han fik
mere vilje til at gennemføre, hvad han
havde sat sig for.
– Jeg ville gerne tage en uddannelse, men
vidste ikke, hvad jeg ville. Efter Timi Asimi
og efter Piareersarfik besluttede jeg mig for
at tage GU her i Nuuk og i dag er jeg lige
startet på 2. GU og det går stille og roligt. Jeg
er meget mere fokuseret på de ting jeg laver

og i dag dyrker jeg kun en sport, selvom jeg
før dyrkede en hel masse forskelligt, siger
Daniel Boassen.
Han kunne bedst lide at løbe om morgenen før morgenmaden, men han kunne
også godt lide, at de tog på rensdyrjagt,
selvom de ikke fangede noget. De spillede
fodbold, dyrkede crossfit, gik lange ture i
naturen og lavede styrketræning.
– Jeg har altid været et meget åbent
menneske, men Timi Asimi har hjulpet mig
til også at være åben overfor de muligheder
jeg har, til at vælge og til at være fokuseret
på de ting jeg laver og jeg stoler meget mere
på mig selv i dag. Jeg lærte også at lave mad,
siger Daniel Boassen med et grin.

