
 
 
Julhälsningar till alla Er trogna givare! 
 
 
November och december är alltid särskilt hektiska månader för flickorna på 
barnhemmet. I november slutar de skolan för året, förbereder sig för slutprov och 
uppvisningar av olika slag (boliviansk skolgång är på många sätt mycket tuffare än 
svensk) och får förhoppningsvis godkänt för att hoppa upp en klass till nästa 
skolstart. Efter den kämpiga skolavslutningen tar det drygt två månader långa 
sommarlovet vid och flickorna går upp i sina fritidsaktiviteter. Trots att barnhemmet 
har relativt knappa resurser försöker man alltid satsa på att skapa givande och 
utvecklande sommarlovsaktiviteter. 
 
 
Barnhemmets nuvarande volontärer från USA, Kelley och Jeanette, påbörjade 
nyligen ett "fotoröst" projekt med flickorna som ger dem möjlighet att undersöka sin 
omgivning och dela med sig av sina erfarenheter på ett nytt, kreativt sätt. 
Fotoröstprojekt har ägt rum på en mängd olika platser i världen och används ofta 
som ett verktyg för sociala förändringar. Det går ut på att ge den marginaliserade 
befolkningen (i det här fallet flickorna på Herdens hjärta) möjlighet att reflektera över 
sin omgivning genom att dela upp dem i små grupper, ge varje grupp en egen 
kamera som de får vara ute och fotografera med och sedan titta på bilderna och låta 
fotograferna berätta om dem. Kelley och Jeanette har tagit med flickorna till många 
olika platser som flickorna själva fått välja: torg inne i centrum, andra barnhem, den 
gigantiska marknadsplatsen "la cancha" osv. Man hoppas kunna anordna en stor 
fotoutställning där flickorna får visa upp sina favoritbilder både i Cochabamba och i 
Kelleys och Jeanettes hemstäder. 
 

 
 
Sista veckan i november hade vi en professionell danserska på besök på 
barnhemmet, Amanda Gavan från New York. Hon jobbade med flickorna under en 



vecka för att träna in en modern jazzdans som de sedan visade upp på huvudtorget i 
Cochabamba, den 1a december, under världsdagen för AIDS, då en mängd olika 
uppvisningar och händelser ägde rum runt om i Cochabamba. 
 

 
 

 
 
Efter en period av för lite folk på barnhemmet har nu två lediga arbetsposter fyllts av 
två nya "mostrar": Tania och Cintia. Båda två har lång erfarenhet av arbete med barn 
och ungdomar, Tania som lärare och Cintia som fysioterapeut. 
 

 
 
För december och januari månad har barnen många inplanerade aktiviteter. En av 
dem är att åka till en by några mil bort från Cochabamba, Mizque där de kommer att 



dela ut matpaket och leksaker och kläder till ca 1450 barn och deras familjer. De gör 
en sådan här resa varje år under vilken de bland annat får uppleva hur det är att dela 
med sig till de som har det ännu sämre ställt än dem själva.    
 
En varm hälsning och ett innerligt tack till alla er som troget fortsätter att stödja 
flickorna på barnhemmet Herdens hjärta (samt Luis som ju flyttade till La Paz men 
som fortfarande får stöd av barnhemmet). 
 
God Jul och Gott Nytt år hälsar föreningen Medmänniskor. 
 

 


