Kära faddrar och gåvogivare!
De flesta av er har följt arbetet med barnhemmet Herdens hjärta sedan starten 2004. Då var vi
bara ungefär 15-20 personer som med några hundringar i månaden startade hela denna
verksamhet. Nu har barnhemmet blivit två stycken och förutom dessa har föreningen Niños Con
Valor med faddrars hjälp fått möjligheten att starta två andra projekt.
Det ena projektet, "Ett barn i taget", som jag även har berättat om tidigare, rör utveckling,
utbildning och direkt ekonomiskt stöd till människor med enorma behov i fattiga
landsbygdsområden, främst kring Mizque, som ligger ungefär 4 timmar utanför Cochabamba.
Denna verksamhet når ut till hundratals barn och deras familjer.

Barnhemspersonalen kör ut hjälpsändningar till tropiska områden i
Chapare som drabbades av översvämningskatastrof tidigare i år.

Abigail är en av de flickor som alltid vill följa med och hjälpa till.

Barnhemmens modell med mindre hus, färre barn per anställd och ett max antal barn på ungefär
20 stycken (till skillnad från andra barnhem med upp till 100 barn i samma lokaler) har blivit

uppmärksammat av kommuner runt om i landet och föreningens koordinatör Jackie åker ofta
runt till andra kommuner för att berätta om framgångsmodellen.

Jackie presenterar Niños Con Valors barnhemsmodell i Tarija, den sydligaste kommunen i Bolivia.

Det andra projektet som Niños Con Valor nyligen dragit igång är ett övergångsprogram som
kallas för "Hoppets stig" (Sendero de esperanza). Detta program riktar sig till de äldre barnen på
barnhemmen och ämnar vägleda dem i den stora övergången från barnhemsbarn till självständiga
ungdomar som succesivt ska ta steget ut i vuxenlivet. Programmet har två delar, den ena är stödet
och vägledningen till de barn som ännu inte fyllt 18 och som fortfarande bor på barnhemmet och
den andra delen är ett nytt övergångshem, en lägenhet som hyrs för att de som fyllt 18 år ska få
flytta dit tillsammans med en utav mostrarna. Här får de bo tills dess att de avslutat
universitetsstudier alternativt hittat ett stabilt arbete samt själva känner att de är mogna för att ta
klivet ut i vuxenlivet och bli självständiga.
Ni kan läsa mer om det nya projektet här (text på engelska):
http://www.ninosconvalor.org/2011/05/sendero-de-esperanza-2/

Marcela har anställts för att arbeta med det nya övergångsprogrammet. Hon är utbildad lärare som specialiserat sig på barn med särskilda behov

Marcela hjälper en flicka med sin hemläxa.

Den 12 april varje år är det barnens dag i Bolivia och den firas lika flitigt som morsdag och
farsdag. I år fick våra barn tre heldagar med firande, de blev bland annat inbjudna till en
lyxfrukost som en tv-kanal anordnade på ett av stadens finaste hotell. Där underhöll clowner och
diverse glädjeskapare de mindre barnen och de äldre fick chansen att lyssna till musikgrupper.

Ovan vänster: Evelyn bär en skylt under en skoldemonstration.
Ovan höger: Närbild på Paty.

Ovan vänster: Bryssa under skolmarschen.
Ovan höger: Abigail med klasskamrater.

Ovan vänster: Adriana with a school chum.
Ovan höger: Valeria flyttade nyligen in på barnhemmet tillsammans med sin storasyster och sitt systerbarn.

Ovan vänster: På pojkarnas skola. Skylten lyder: "Glad Alla barns dag - Utklädningstalangshow
Ovan höger: Zaquiel och Diego i utklädningskläder på skolan.

Ovan vänster: Manolo til vänster med den stora hatten.
Ovan höger: Marcos med en blyg Osana (som nyligen kom tillbaka till vår dagverksamhet efter över ett år borta från oss) vid sidan om honom.

Ovan vänster: Marcos och Manolo med en lärare på skolan.
Ovan höger: Eneas sjunger för hela gruppen.

Ovan vänster: Karina med militärbandet.
Ovan höger: Vår grupp samlas för torsdagshändelsen under Barnens Dags-aktiviteterna.

Ovan vänster: Några av pojkarna och flickorna under torsdagens event.
Ovan höger: Några av flickorna blir bjudna på fika under torsdagseventet.

Ovan vänster: Alla firar barnens dag!
Ovan höger: Två av mostrarna (Laura och Andrea) försöker sig på rep-rustchkanan medan Paty väntar på sin tur.

Ovan vänster: Två av pojkarna i ett hopptält.
Ovan höger: Bryssa bland hopptälten.

Ovan vänster: Paty.
Ovan höger: Vår grupp blir vän med en soldat.

Ovan vänster: Kul! Kul!
Ovan höger: En lugn stund mitt i stöket.

Ovan vänster: Manolo och moster Andrea.
Ovan höger: Mariela framför Bolivias flagga.

Ovan vänster: Cynthia och Paty på Barnens Dagsfrukosten, som leddes av TV-kanalen ATB.
Ovan höger: Adriana och Eneas tycker det är spännande att spendera tid utanför barnhemmet.

Ovan vänster: En av grupperna som uppträtt tar en paus.
Ovan höger: Paty och Mariela poserar med en kändis.

Ovan vänster: Några av barnen tillsammans med en av musikgrupperna som uppträtt.
Ovan höger: Diego och Zaquiel med Mariana Dupleich från ATB - en lokal TV-station.

Det är med blandade känslor jag berättar att detta är det sista nyhetsbrevet jag skriver på plats i
Bolivia, efter att ha tagit beslutet att lämna landet efter nästan 10 års vistelse och arbete här. Min
secondhandaffär, som är en stor stöttepelare för barnhemsverksamheten, fortsätter dock att
fungera som förut, det månatliga stödet från affären minskar inte och jag fortsätter förmedla de
svenska fadderpengarna. Även om jag inte längre kommer att vara på plats här, har jag följt
arbetet tillräckligt länge för att lita på samtliga personer i ledningen och jag vet att de kommer att
fortsätta förvalta insamlade medel på ett säkert och effektivt sätt.
Här nedan några ytterligare foton från barnhemmet Herdens hjärta.

Ovan vänster: Kattia och Zamora tar en juicepaus.
Ovan höger: Nohemi.

Ovan vänster: Karina!
Ovan höger: Johana gungar ute i trädgården.

Ovan vänster: Raeka.
Ovan höger: Victoria visar upp hennes akrobatiska talanger.

Ovan vänster: Karina visar Zamora hur man tvättar sina egna kläder.
Ovan höger: Alandra sopar golvet efter lunchen.

Ovan vänster: Alla provar skor!
Ovan höger: Raeka provar sina nya skor.

Ovan vänster: Sofia väljer ett par stövlar.
Ovan höger: Victoria framför skohyllorna.

Ovan vänster: Alla 36 par skulle passa!
Ovan höger: Olivia och Lourdes poserar med moster Kathy.

Ovan vänster: Närvarande vid skoshoppingpartyt.
Ovan höger: Glass efter shopping.

Jag fortsätter vara mellanhand mellan er faddrar och barnhemmen och jag kommer i framtiden,
två gånger om året, att översätta de nyhetsbrev som barnhemspersonalen skriver och som ni
också är välkomna att prenumerera på. (all text på engelska).
För er som har särskilda fadderbarn händer inte heller något särskilt, barnhemmet fortsätter att
sända information om era fadderbarn till er och ni kan fortfarande ta kontakt med era fadderbarn
precis som tidigare, genom mig eller genom att skriva direkt till barnhemmet.
Önskar er alla en härlig vår och tackar för den här gången!
Med Vänlig Hälsning,
Annika Vargas
Vi i föreningen Medmänniskor fortsätter att jobba ideellt och 100% av ert stöd når barnhemmets verksamhet

