Kära gåvogivare, faddrar, vänner och medmänniskor
En varm hälsning till alla er från Cochabamba och barnhemmet ”Herdens hjärta”. Det första
halvåret av 2011 har snart passerat och jag kan se tillbaka på ganska turbulenta månader för
Bolivia och många känslomässiga stunder för barnhemmet.
Livsmedelskris och översvämningskatastrof
Precis i slutet av 2010 bestämde regeringen sig för att höja bensinpriset med 73% och priset på
diesel med 82%. Denna chockhöjning ledde till allmänt kaos, blockeringar, demonstrationer och
en kraftig höjning av priserna på olika varor och tjänster runt om i landet. Barnhemmet blev
också lidande, främst på grund av höjda matpriser och den månatliga budgeten måste återigen
öka. Trots att regeringen drog in sitt beslut någon vecka efteråt och bestämde sig för att inte höja
priserna alls, så behöll många matvaruproducenter, livsmedelsaffärer och restauranger sina nya
priser. Kort tid efteråt kunde en allmän livsmedelskris noteras, priserna på mjölk hade
chockhöjts, mjöl gick nästan inte att få tag på och socker saknades helt från marknaden under
januari, februari och mars.
Hand i hand med livsmedelskrisen kom de årliga översvämningarna under februari månad.
Vattenmassor som inte får plats i de grunda floderna sköljer över bostadsområden och tar med
sig tusentals bostäder. I La Paz orsakade regnet ett kraftigt jordskred som gjorde tusentals
familjer hemlösa. I år miste omkring 9500 familjer sina bostäder runtom i Bolivia i och med den
kraftiga regnperioden.

Ett av offren för översvämningarna som mist sin bostad och sina tillhörigheter.

I en liten stad en mil utanför Cochabamba hade ett läger satts upp för de familjer som mist sina
bostäder. Flickorna på barnhemmet bestämde sig för att hjälpa översvämningsoffren och samlade
i februari ihop kläder de vuxit ur samt en del leksaker de ville skänka till de barn som mist sina
hem. Tillsammans med flickornas donation och en mängd andra donationer som kom in till
barnhemmet inför resan till lägret, packades barnhemsbussen full med kläder, filtar, mediciner
osv. och några av flickorna fick följa med för att genomföra donationen. I maj gjorde de ännu en
resa ut till lägret med en större donation än den första.

En flicka flyttar ut en annan kommer tillbaka
I februari var det Camillas tur att fylla 15 år och ännu en 15-årsfest gick av stapeln på
barnhemmet. I vanliga barnfamiljer suckar man ibland över barnkalasen som bara avbyter
varandra… i denna ”barnfamilj” på 23 systrar är det barnkalas flera gånger i månaden.

Några dagar efter firandet fick barnhemmets ledning ett chockerande samtal från myndigheterna
att de bestämt att Camilla skulle flytta hem till sin storasyster som hade dykt upp och begärt den
fortsatta vårdnaden om Camilla. Barnhemmets ledning har under flera år ansett att storasysterns
levnadsförhållanden inte varit tillräckliga för att ta hand om Camilla, därför kom myndigheternas
beslut oväntat. Camilla blev ombedd att packa sina väskor och ta farväl av hela familjen i slutet på
februari för en sexmånaders provperiod hemma hos storasystern.

Camilla och Noemi stod särskilt nära varandra.

Sorgligt avsked av Camilla.

För ett par veckor sedan kom Luz och knackade på dörren till barnhemmet. Luz är en flicka som
för över tre år sedan flyttade ut från barnhemmet och in hos sin äldre kusin som hade tillräckliga
medel för att ta hand om henne. Luz kom tillbaka gråtande och med fula märken på kroppen och
bad om att få stanna. Hennes ärende är nu under utredning och i väntan på beslut från
myndigheterna bor hon återigen hos oss, tillsammans med sina barnhemssystrar. Det var ett kärt
återseende för alla parter och nu hoppas vi att myndigheterna ska låta henne stanna på
barnhemmet en lång tid framöver.

Kärt återseende för Luz och hennes två ”favoritsystrar”.

Generösa gåvogivare
I slutet av mars fick Medmänniskor glädjen att ta emot en donation av Finnbacksskolan i
Lycksele som bestämt att deras pengar insamlade på biståndsdagen skulle gå till verksamheten i
Bolivia. Stort tack till alla er som gjort denna donation möjlig! Andra trogna gåvogivare (förutom
er privata faddrar som utgör basen i vår verksamhet) är Lions Club i Trosa som år efter år
skänker oss sitt stöd så att vi kan fortsätta hjälpa flickorna på Herdens hjärta!
Ödmjukaste TACK till alla er gåvogivare och medmänniskor som hjälper oss att hålla igång
barnhemmet Herdens hjärta! En glad sommar önskar vi på föreningen Medmänniskor.
Annika Vargas

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

