Kära faddrar och gåvogivare
Två gånger om året sätter jag mig ned och skriver till er och varje
gång, oavsett det är juni eller december, kan jag inte förstå att det
redan är dags igen. Åren rusar fram. Jag har under en tidsperiod på
tio år bott sex och ett halvt år i Cochabamba, fått vara med i starten
på två barnhem, fått se en fadderorganisation växa fram, fått vara med
att öppna Bolivias första second hand butik med syfte att stödja
utvecklingsprojekt. Jag har sett många av flickorna på Herdens hjärta
fylla fyra, fem, sex, fjorton år, jag har själv fyllt trettio. En milstolpe i livet.
Ett tillfälle att stanna upp och värdera vad man har.

Mina tankar går till engagemanget i föreningen Medmänniskor. En liten
förening med bara sex medlemmar som alla bor på olika orter. Vi
träffas sällan, skickar uppdateringar mellan kontinenterna, har svårt
att få majoriteten att komma till samma ställe inför årsmötena etc,
men ett har vi gemensamt. Ett som håller oss samman oavsett var i
världen vi befinner oss, ett som driver oss att fortsätta odla
engagemanget och det är ni. Det är ni som gör att Medmänniskor kan
fortsätta finnas och fortsätta med sitt huvudsyfte, att stödja
barnhemmet Herdens hjärta.

Flickorna har just nu vinterlov. Tre välförtjänta veckor mitt i terminen som ägnas åt
diverse roliga aktiviteter. En del av flickorna håller på att lära sig spela gitarr.
Några lär sig brodera med pärlor. Två av dem ska börja sina pianolektioner på
Kuriosa-affären, lektioner som gjorts möjliga genom lokala donationer.
På så vis kan också pianot, som skänktes till barnhemmet av Kuriosa
för några månader sedan, komma till större användning.
I slutet av maj, på Kuriosas ettårsdag, hölls öppet hus och de äldsta
flickorna från Herdens hjärta tog chansen att komma ifrån en kväll,
vara med och fira, lyssna på band som uppträdde, se
teaterföreställningar och dansuppträdanden som hölls, årsdagen till
ära. De tjänade också en slant genom att sälja hembakat och
gelatinefterrätter.

Om ni vill få mer information om barnhemmet och om andra projekt som
Niños Con Valor driver, kan ni skriva upp er på Niños Con Valors
mailinglista också. (http://www.ninosconvalor.org/signup.html)
De kommer ut med ett mail i månaden som rör barnhemmet, daghemmet för
HIV-smittade som de också driver samt ett gatubarnsprojekt som håller
på att ta form. Dessa utskick är skrivna på engelska.
TACK FÖR ERT FORTSÄTTA STÖD!
Glad vinter och sommarhälsning,

Annika Vargas

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

