Cochabamba, 24 oktober, 2012
Kära faddrar och gåvogivare!
Nu är det än en gång vår här i Cochabamba, Bolivia, min tionde i ordningen och jag kan tillägga
att det är ganska nyligt jag börjat kunna skilja ordentligt på de bolivianska årstiderna. Om en är
van vid Sveriges markerade årstider är det väldigt lätt att månaderna man spenderar i Bolivia
flyter ihop utan att en märker om det är vinter, vår, sommar eller höst, vilket som, är det ju alltid
varmt och soligt. Sedan är det alltid lite extra förvirrande att det är vår, två månader innan jul och
att utebelysningen sätts upp i ett blommande fikonträd istället för i en gran.
För flickorna på barnhemmet ”Corazón del Pastor” innebär oktober månad att skolåret snart är
slut och sommarlovet på väg att börja. Vid skolårets slut anordnas alltid en mängd extra
aktiviteter, kursavslutningar, musikpresentationer, dansuppvisningar. För ett par veckor sen hölls
en ”mångkulturell marknad” på flickornas skola, till vilken föräldrarna inbjöds att ta del av och
lära sig om Bolivias kulturella utbud.

Evelyn visar traditionella textilier

Elena har byggt en landsbygdsmodell

Vanessa i hennes stånd där hon visar upp lokala Elena och Abigail utanför deras klassrum
matprodukter

Vanessa med en kompis

Olivia och Cynthia visar upp lokala potatissorter

För knappt ett år sedan började organisationen Niños Con Valor, som är den som administrerar
barnhemmen, en förändringsprocess som går ut på att försöka minska det internationella stödet
till barnhemmet och öka det lokala stödet. I denna process ingår en satsning på månatliga
tebjudningar för faddrar och intresserade, där , under vilka några av barnen (om de vill) deltar
genom att sjunga, dansa eller berätta lite om sitt liv.
Förra tebjudningen hölls på ett hotell i stan och jag blev inbjuden som hedersgäst och fick ta
emot en liten tavla där det står ”Jag är medlem i Niños Con Valors familj”.
Jag tänkte dela den tavlan med er, eftersom NI ju är den egentliga anledningen till varför de
tycker om mig så mycket ;).

Tillägnad alla svenska faddrar och gåvogivare

Zaquiel, Alvaro och Manolo förbereder sig inför deras
uppträdande

Moster” Celia tillsammans med Victoria, Zamora och
Karina

Flickorna dansar för lokala faddrar

Gästerna, däribland mig själv

Olivia, som är en av de äldsta flickorna på barnhemmet berättade om sin uppväxt, hur hon rymde
från en våldsam hemmiljö och snabbt blev en duktig ficktjuv, hur polisen vid ett tillfälle grep
henne och placerade henne på ett statligt barnhem, från vilket hon rymde gång på gång.
Personalen kunde inte längre hantera henne och skickade en förfrågan till barnhemmet ”Corazón
del Pastor”, ifall de kunde ta hand om henne där. När Olivia kom till flickbarnhemmet berättar
hon att hon var inåtvänd och tyst, men så småningom började hon känna sig som en i familjen,
hon fick riktiga syskon och började i skolan. Hon avslutar sin berättelse med att tacka alla
”mostrar” som jobbar på barnhemmet för att de har räddat hennes liv.

Olivia på skolan med sin bästa kompis.
Som jag berättat i tidigare nyhetsbrev är 15-årsdagen för bolivianska tonåringar något man firar
med pompa och ståt, oftast med en stor, påkostad fest eller med en resa någonstans. I Silvias fall
kunde barnhemmet med faddrars och gåvogivares hjälp ge henne en traditionsenlig fest, vilket
bland annat innebar prinsessklänning och maffiga tårtor. Jag vill rikta ett speciellt tack till Silvias
faddrar som har stöttat henne månatligen i många år och bidragit till att hon är där hon är idag.

Födelsedagstårtorna

Silvia tillsammans med sin syster

En väldigt speciell kväll även för de andra flickorna
(under 15) som enligt tradition ska klä upp sig i
färgmatchande klänningar och ta farväl av
födelsedagsbarnet som nu lämnar barndomen bakom
sig

Och tillsammans med sin mamma
De senaste månaderna har sex av flickorna börjat få mer eller mindre komplicerade
tandläkarbehandlingar. På korten nedan ser de inte alltför glada ut (korten är tagna precis i början
av behandlingarna och de har förmodligen jätteont) men när jag träffade Brenda (se nedan) för
ett par veckor sedan så mötte hon mig med ett stort leende och frågade upprymt ifall jag kunde
märka skillnaden.

Abigail går igenom en mindre komplicerad
behandling
Brenda med sin rosa tandställning

Sofia påbörjade för ett år sedan ungefär samma behandling som Brenda och nu är hon inne på slutbehandlingen
Slutligen måste jag också berätta en mycket god nyhet: att Finnbacksskolan i Lycksele, för andra
året i rad beslutade att de pengar de samlat in under biståndsdagen, skulle gå till
barnhemsverksamheterna! Det blev hela 17 000 kronor och det är lika mycket som en årslön för
en av barnhemmens mostrar. Jag önskar alltid att ni givare kunde komma hit och träffa de som
får ta del av ert stöd, det är ett privilegium att få vara den som vidarebefordrar era pengar, den
som får se hur de kommer till användning precis där behoven är som störst.
Riktar ett enormt TACK till alla faddrar och gåvogivare för ert fortsatta förtroende! Som vanligt
gäller att utan er skulle inte dessa barnhem se ut som de gör!

Varma hälsningar,
Annika Vargas
Hör gärna av er till mig på adressen info@medmanniskor.se om ni har frågor om något speciellt, vill se mer foton,
undrar hur det skulle gå att komma hit och hälsa på, osv. Ni kan läsa de senaste nyhetsbreven från Niños Con Valor
(med fler foton och mer information) på www.ninosconvalor.org (text på engelska).

Vi i föreningen Medmänniskor fortsätter att jobba ideellt och 100% av ert stöd når barnhemmets verksamhet

