
 
 

 
Kära faddrar och gåvogivare! 

 
Jag skriver till Er med förhoppningen att Ni har det bra och med önskan att Ni ska ta till 
er mina tackord och övrig information om barnhemmet till hjärtat. Det är väldigt roligt 
att se att trots den finansiella krisen som fortfarande råder påverkar inte detta Er 
givmildhet. Föreningen Medmänniskor fortsätter att stå för en betydlig del av 
barnhemmets månatliga budget vilket helt igenom är Er trogna gåvogivares förtjänst. 
 
Flickorna på barnhemmet står inför ett tre veckor långt vinterlov. En välbehövlig vila så 
här mitt i terminen. (I Bolivia startar skolterminen i februari och slutar i november). De 
anställda ”mostrarna” som utgör barnhemmets personal får lite förändrade scheman 
under loven vilket alltid kan vara skönt. Istället för att tampas med konststycket att varje 
morgon innan klockan 08.00 ge 21 barn frukost, se till att deras skoluniformer är 
tvättade och strykta, att deras ryggsäckar är packade med rätt saker, att deras hemläxor 
tas med osv, får de nu njuta av lite längre sovmorgnar och sedan hjälpa till att organisera 
olika vinterlovsaktiviteter som simning, teater, utflykter etc. 
 
För ett par månader sedan kom en ny volontär till barnhemmet: Courtney från USA. 
Hon bor i ett rum på baksidan av barnhemmets huvudbyggnad och hjälper till med lite 
av varje. Den senaste månaden har hon startat upp en liten ”syjunta” tillsammans med 
de äldre flickorna. Hon tycker att det har varit ett bra sätt att få flickorna att slappna av 
och öppna sig inför henne. ”Roligt att se hur tonårsflickorna glömmer bort att verka 
”coola” och bara sitter och syr och broderar och pratar med varandra”, säger hon. 
Behovet av att anställa ytterligare en ”moster” till flickorna börjar öka och alla 
organisationer som stöder barnhemmet försöker värva fler faddrar så att arbetsbördan 
som arbetet med flickorna innebär, kan delas mellan fler personer.  
 
Om Ni känner någon som är intresserad av att stödja barnhemmet så får Ni väldigt 
gärna höra av Er direkt till oss på adress info@medmanniskor.se. Denna adress gäller 
även vid andra frågor och funderingar. 
 

Slutligen, ett STORT tack för Ert fortsatta stöd! 
Med vänliga hälsningar, Medmänniskor 

 
 
 

 

 
 
 
 



 

  
Loreley på den årliga "galna modedagen" 
organiserad på barnhemmet 
 

 
           Brenda 

 

 
Loreley och Gabriela 

 
Lizeth på den årliga "galna 
modedagen" 
 

 
Lizeth i köket 

 
Brenda på "galna modedagen” 
 

 


