Kära faddrar och gåvogivare!
Nu står julen inför dörren och som svensk i ett sommarvarmt Bolivia är det alltid
lite kämpigt att få upp stjärnorna i fönstren och änglaspelet på bordet. Det känns
verkligen som att det är midsommarstången och inte julgranen som ska kläs.
En årstid med lite extra krydda
Tack vare alla er är julen en tid då flickorna på ”Herdens hjärta” får uppleva
något litet extra. De flesta blir lite givmildare i jultider vilket betyder att flickorna
och barnen får det lite mysigare på barnhemmen under den här tiden. Det pyntas
och pysslas. Flickorna får ta del i särskilda aktiviteter: volleyboll, simning,
konstkurser, pianolektioner. En veckas resa till Potosi för alla som bor på
flickhemmet inklusive personalen, är också inplanerad.
Tillbakablick
Om vi ser tillbaka på året som gått har det varit ännu ett glädjefyllt och positivt
år för barnen som Medmänniskor hjälper. En ny syskonskara på fem barn har
tagits emot och de två barnhemmen är nu proppfulla.
Två flickor har fyllt 15 år under året, det är en ålder som i Bolivia firas särskilt
med stor fest, skräddarsydda klänningar, håruppsättningar. Även våra två flickor
som lämnade sin barndom bakom sig det här året fick varsin glammig 15-årsfest
och flickhemmet fylldes med barn och ungdomar som firade dem.

Enligt traditionen kommer 15-åringen till festen med sin far och inleder den med
att dansa med honom. I de här fallen fick barnhemmets direktor Tyson inneha
fadersrollen. En liten film från en av dessa 15-årsfester finns nedan.
http://www.youtube.com/watch?v=3R2JNyRjuSY
Organisationen som driver barnhemmen (”Herdens hjärta” och ”En liten bit av
himlen”) firade sitt 4-årsjubileum i år. Nedan kan ni se en liten film från några av
flickornas medverkan i firandet.

http://www.youtube.com/watch?v=hfmHMOjYj6I
Två systrar har adopterats av ett italienskt par. Väntetiden har varit lång, nästan
fem år har gått sedan italienarna bestämde sig för att adoptera flickorna och nu
bor den lilla familjen äntligen tillsammans i Italien.

Vi i Medmänniskors styrelse vill tacka er alla för det år som gått och för att ni
fortsätter att hjälpa oss att hjälpa dessa flickor år efter år. Medmänniskor är en
mycket liten förening och kan inte som andra föreningar hålla alla med månatlig
information, specialutskick, telefonsamtal etc. Men vi garanterar fortfarande att
100% av era bidrag går till flickorna på barnhemmet och vi vill uppmuntra er
alla att höra av er till oss om ni har frågor eller funderingar eller kanske råd att
ge om hur vi kan förbättra vår kontakt med er. Om ni vill bli specialfaddrar eller
sätta in en extra julgåva som ni vill ska gå till något särskilt får ni också väldigt
gärna höra av er.

God jul och gott nytt år önskar vi er och återigen TACK för ert fortsatta stöd!
Annika Vargas
Medmänniskor

