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  Kära Faddrar och Gåvogivare

Det är ett oerhört privilegium att få fortsätta förmedla alla era bidrag till barnhemmet 
Herdens hjärta! Det är hoppfullt att se att ni fortsätter tro på en rättvisare värld och att ni 
fortsätter skänka era månatliga bidrag. Jag har sagt det förut men vill säga det igen: utan 
er skulle barnhemmet, som för närvarande är hem åt 22 föräldralösa barn, inte existera! 

Under det senaste halvåret har hela världen och i synnerhet de fattigaste länderna fått 
känna av den svåra ekonomiska krisen ordentligt. För Bolivia har det medfört än kärvare 
levnadsförhållanden för en majoritet av befolkningen och som verkande förening i ett 
sådant läge känns det mer aktuellt än någonsin att fortsätta ge en hjälpande hand där 
det är möjligt. 

För att minska våra administrativa kostnader och därmed få möjlighet att ge ett något 
högre månadsbidrag till barnhemmet har vi bestämt oss för att börja skicka ut nyhets-
breven via mail. Ni som kanske inte har regelbunden tillgång till internet eller av annan 
anledning vill fortsätta få pappersversionen kan enkelt svara på detta mail och berätta att 
ni vill fortsätta få nyhetsbrev via vanlig postgång. Andra synpunkter tas också gärna 
emot och på det här sättet hoppas vi även på bättre kontakt med alla våra faddrar.

Ni som inte uppgett e-mailadress till oss men kan tänka er att få nyhetsbrevet via mail 
får gärna göra det genom att skicka ett mail till info@medmanniskor.se. I annat fall 
fortsätter vi att skicka pappersversionen till er.
 

  En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År önskar jag er 
  å hela föreningen Medmänniskors vägnar!

  

    Annika Vargas
    Volontär i Bolivia

Medmänniskor           Tel. 0706-207761,        Bidrag sätts in på Swedbank, Medmänniskor 
Korintgränd 11     0709-667273    Kontonr: 8420-2 973 736 727-7 eller via Bankgiro: 5402-8121
175 57 Järfälla            E-post: info@medmanniskor.se  Tack för ditt stöd!

Corazón del Pastor

Varje människa en medmänniska

Nu är det sommarlov för �ickorna på barnhemmet 
Herdens hjärta och det är en massa planerande på gång. 
November månad har rusat förbi och mest handlat om att 
studera inför slutprov i skolan. Boliviansk grundskola kan 
många gånger verka kräva mer än svensk skola eftersom 
barnen får mycket stort egenansvar redan från sju års 
ålder med krångliga och tidskrävande läxor varje dag. 
Vissa av våra �ickor har ägnat de första veckorna av lovet 
till att fortsätta studera för att komma i kapp och en del 
passade på att fördjupa sig i något ämne de har lite 
svårare för, men nu är de i full gång med att dela upp sig 
inför sommaraktiviteterna. Bland annat simlektioner och 
dansuppvisningar står på schemat. Volontärerna Amy och 
Jessica kommer även att fortsätta ge privatlektioner i 
engelska och i konsthistoria för de �ickor som är intresse-
rade. 

Under julveckan ska huset juldekoreras vilket är något 
samtliga �ickor ser framemot. De hänger upp julstrumpor, 
dekorerar julgran och målar egna julkort till varandra. De 
äldre �ickorna planerar besök ut i de fattigare delarna av 
stan för att dela ut julmat och julklappar till barn som har 
det sämre än dem själva. De gjorde detta första gången 
förra julen och tyckte att det var jätteroligt. För barnen 
som får ta emot klapparna och maten är det också 
speciellt roligt att få göra detta av barn i deras egen ålder 
som delar samma erfarenheter som dem själva. 

De sista veckorna i november och första veckorna i 
december har �ickorna haft avslutningar i sina diverse 
terminsaktiviteter. En av dessa aktiviteter har varit teater-
gruppen som startades av volontären Annika och som 
riktat sig till tio av de äldre �ickorna. Under avslutnings-
kvällen visade gruppen upp tre kortare teaterproduk-
tioner och sålde hemgjorda popcorn och läskedryck till 
publiken som bestod av de övriga barnen på barnhem-
met, samtlig personal och även grannar, skolkamrater och 
andra bekanta. Barnen �ck en egen teatermanual så att de 
kan fortsätta med teater själva efter kursens avslut och 
diplom och minnesfoton delades ut.

Stort tack för alla extra julgåvor som ni sänt �ickorna!!


