Kära faddrar och gåvogivare.
Det var nu över ett år sedan jag flyttade från Bolivia till Sverige och det känns ovant och lite tomt
att sätta mig ner och skriva om aktiviteterna i Bolivia när jag ju faktiskt inte besökt barnhemmen
sedan juni 2013. Jag saknar dem. Särskilt flickorna som jag sett växa upp, men också personalen,
”mostrarna” som dag ut och dag in hjälper barnen att få en värdig och betydelsefull tillvaro.
En av flickorna som varit med från starten flyttar ut
Jag har viss kontakt med de äldre flickorna via facebook nu, vilket är roligt men också stundom
lite svårt att förhålla sig till. En av flickorna som fyllt 17 år har valt att lämna barnhemmet. Vi
chattar ibland och hon berättar att det var svårt att lämna alla men att hon kände att hon ville
klara av vardagen själv nu, att hon ville prova stå på egna ben tillsammans med sin äldre syster
som har eget boende.
Barnhemspersonalen försökte övertala henne att tillsammans med de andra äldre tonåringarna
flytta ut från barnhemmet och in i transitionslägenheten där de får bo tillsammans med en
”moster” till dess att de avklarat sina högre studier och kan klara sig själva ekonomiskt, men hon
valde friheten, hoppade av studierna och hjälper nu sin syster på hennes restaurang. Blandade
känslor förstås, men jag är glad att hon vill hålla kontakten.
Miljömedvetenhet
Bolivia genomgår just nu en rad miljörelaterade problem; ohållbar skogsavverkning, jorderosion,
förlust av biologisk mångfald och industriell förorening för att nämna några. Personalen på
barnhemmet betonar att framtiden för Bolivias naturresurser ligger i händerna på Bolivias barn,

därför lär de barnen medvetenhet om miljöproblemen så att de kan ta hand om sina naturresurser
och sin miljö på bästa sätt.

På Herdens Hjärta läggs mycket tid på trädgårdsodling och kompostering. Det är något speciellt
med att se ett frö gro och växa och att ta hand om en planta kräver både tålamod,
uppmärksamhet och engagemang, egenskaper som är viktiga under hela livet. Barnen lär sig
mycket och får dela med sig av sina kunskaper till andra barn som ingår i olika projekt och/eller
föreningar eller bor på andra barnhem där medvetenheten inte är lika stor. Nedan ett foto från en
kompostutbildningsdag som flickorna från barnhemmet själva höll i då de lärde unga kvinnor
från ett kvinnohem konsten att bygga sin egen kompost.

En stor, sammanhållen familj
Många av de flickor och pojkar som ingår i den stora barnhemsfamiljen som Medmänniskor
stödjer i Bolivia har både lärt sig att prata och gå tillsammans, de har gått igenom stora

livsförändringar tillsammans, bråkat, lekt, stöttat varandra och många av dem går nu igenom
tonåren tillsammans. Barnen kommer alla från mycket olika bakgrunder, ofta från osäkra och
trasiga familjesituationer och en av personalens huvuduppgifter är att hjälpa barnen att läka de sår
som barnen bär med sig från deras tidigare förhållanden.

Familj är ett starkt ord och en bärande byggsten i Niños Con Valors värdegrund. Flickorna har
fått reflektera över ordet familj och en flicka som heter Adriana ville dela med sig av sina
reflektioner:
"Para mí, la familia es algo bonito que todo ser humano tiene. Hay momentos en que
la familia pasa momentos tristes y felices, siempre se apoyan unos a otros. La familia
también está formada por papa, mama, hijo, hija, abuelo, y abuela, etc. Para mí la
familia significa unidad y protección. En la casa donde yo vivo mi familia es grande y
hay momentos que pasamos muy divertidos y es muy bueno porque nos dan todo lo
que necesitamos y nos dan su cariño y amor y eso es bueno porque la familia
siempre debe de haber cariño y respeto."
”För mig är familjen något fint som varje människa har. Vid olika tillfällen går familjen igenom
tråkiga och glada stunder, de hjälper varandra alltid. Familjen består av pappa, mamma, son,
dotter, mor- och farföräldrar etc. För mig betyder familjen enhet och skydd. Där jag bor är
familjen stor och vissa stunder är jätteroliga, vi har det bra för vi får allt vi behöver och vi får
kärlek och omtanke och det är bra för i en familj borde det alltid finnas omtanke och respekt”.

Familjen har fått två nya medlemmar. Det är syskonen Samuel och Natalia. De har länge levt
åtskilda men fick nu återförenas. De kom från La Paz till Cochabamba och var till en början
livrädda för de andra nya familjemedlemmarna. Nu börjar de vänja sig vid de andra barnen och
vid personalen som tagit emot dem med öppna armar och tycker att det känns fantastiskt att få
möjligheten att ta hand om syskonen.

Frid och Kärlek från barnen, all personal och alla volontärer som jobbar på Niños Con Valor,
samt från föreningen Medmänniskor i Sverige.
Tack för att ni fortsätter hjälpa!
Vänligen,
Annika Vargas
Medmänniskor

