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- Ökad satsning på Barnbyn För ett tag sedan fick jag ett mail från
Jonny som är ny föreståndare på
barnbyn. Han skrev att det var bättre
på barnbyn och att de arbetar hårt för
allt ska bli till det bästa. Just nu saknas
det personal och styrelsen ska träffas
igen efter ett längre uppehåll. Detta är
vi i insamlingsstiftelsen glada för. Det
har varit en turbulent tid på barnbyn
men enligt de rapporter vi fått så har
det normaliserats. Vad är det då som
har hänt? Vi har inte alla detaljer men
jag vill ändå ge en bakgrund och en
beskrivning av händelseutvecklingen.
Priserna på varor och tjänster har stigit
kraftigt de senaste åren i Bolivia. Detta
påverkar budgeten för barnbyn i allra
högsta grad. Konsekvensen har blivit
att trots er trogna insats som faddrar
så har det blivit allt svårare för barnbyn
att få att få ekonomin att gå ihop.

Behovet av att hjälpa barnen i Bolivia
har dock inte minskat utan tvärtom
ökat. Därför behöver vi också många
nya faddrar.
En konsekvens för den lokala styrelsen
för barnbyn har varit att se över de
fasta kostnaderna som till exempel
personalkostnaderna. Det fanns en
plan för hur man skulle lösa detta men
på vägen så började också den lokala
barnavårdsmyndigheten att granska
arbetet på barnbyn. Efter diverse turer
sades alla personal upp till årsskiftet.
Den lokala styrelsen har därefter aktivt
arbetat med att i den akuta situationen
ordna vikarier och sedan påbörja en
process med nyanställningar som
fortfarande pågår. Några ur den
tidigare personalen har återanställts.
Självklart har detta skapat oro bland
barnen och ungdomarna på barnbyn
och arbetet.

För oss i insamlingsstiftelsen så är det
barnens välfärd som är i centrum. Vi
försöker så gott vi kan följa
händelseutvecklingen och även om vi
har svårt att veta alla detaljer så verkar
det som att arbetet med personalen
och ekonomin går åt rätt håll. Birgit
Lamberth som en gång var med och
startade barnhemmet har varit i Bolivia
under några månader och hon har
också kunnat göra en insats på
barnbyn. Hon har också kunnat
informera oss om läget. Vi ska också
utveckla rutinerna för information och
uppföljning från barnbyn. Som ni
säkert vet är insamlingsstiftelsen här i
Sverige och den förening som driver
själva
barnbyn
helt
olika
organisationer. Vi är samarbetspartner.

Reserapport från Marcella & Nisse
Lamberth
Nu har det gått 5 månader sen jag och
min man kom tillbaka ifrån mitt "vackra
Bolivia" i Sydamerika. Att komma
tillbaka efter 12 år, det var en dröm
och en stor upplevelse för mig.
Framför allt att träffa min familj och att
äta deras goda bolivianska mat mycket
frukt och grönsaker etc. och att vara i
själva landet. Det var mycket intryck
första månaden för mig efter så många
år. Att se hur Bolivia har förändrats.
Mycket nya byggnader, nya gator,
affärer i mängder, mycket trafik etc.
Jag kände nästan inte igen mig. Till
exempel var Barnbyn ligger. Åkte förbi
några gånger. Trots att Bolivia är ett
fattigt land så har det ändå utvecklats
som land. Det är positivt. Det har sina
fördelar och nackdelar med den nya
presidenten. Vi har också haft
möjlighet att följa med barnen från ett
fängelse som finns i Qllo, på utflykt
under en dag, vilket vi har haft olika
aktiviteter tillsammans med barnen. Vi
avslutade dagen med bad. De tyckte
det var roligt att bada. Och vi var glada
att se barnen när dom njöt i fulla drag.

(Nisse leker med Monica)

I insamlingsstiftelsen har vi beslutat att
höja bidraget till barnbyn till 8300 USdollar per månad och det är ni som
faddrar som gör att vi kan skicka dessa
pengar varje månad till barnhemmet.
Vi får också ekonomiskt stöd från
församlingar och Second Hand-butiker.
Vi är också inställda på fortsatt
samarbete allt för barnens bästa. Vi
tror också på den nya administrationen
på barnbyn. Trots vissa orosmoment
så är vi glada att vi tillsammans med er
faddrar kan hjälpa de 50 barnen som
finns på barnbyn till en bättre framtid.
Detta engagemang fortsätter med
oförminskad styrka!
Dan Kihlström, vice ordförande
_____________________________________

(Quillacollo)

Sen var det dags att åka vidare till
grannlandet
"Peru- Cusco Machu
pichu" Vi köpte ett 4 dagars tour paket,
det var en jättestor upplevelse att vara
där! Dom första dagarna var vi i Cusco
för att se olika fantastiska kyrkor.
Dagen därpå åkte vi vidare till olika
byar utanför Cusco. Bland annat vi fick
se hur de hade det på den tiden. "Inca
ruiner" det var intressant att se och
höra hur de levde då, och framför allt

att se deras byggnader som finns kvar
än idag. Det var fin utsikt med berg på
båda sidorna framför oss. Jag som
hade längtat efter av att se mycket
berg. Jag bara njöt av att se det Gud
har skapat! Fantastiskt. Vi kom upp till
5000 m.ö.h. Vi åkte väldigt högt upp.
Vi kände ingenting. Tack och lov.
Sen var det dags att åka vidare till Inca
imperium " MACHU PICHU " ett utav
det vackraste stället som Sydamerika
har att bjuda på. Vi åkte dit i ett jättefint
tåg med bra service. Fönster på taket
av tåget för att se den vackra naturen.
Det tog tre till fyra timmar. Tåget gick
sakta men säkert. På sätt och vis var
det bra, för då kunde man njuta lite
extra av deras fauna och höga berg.

som vi var där var det tre utav dem
som gifte sig.

(Vackra bröllopstårtor)

Fortsätt att stödja barnen det betyder
väldigt mycket för dem att få den här
hjälpen. Som sagt det finns många nya
barn som behöver stöd. Och är du inte
fadder så rekommenderar jag det
starkt, det ger så mycket. Jag är också
tacksam för den hjälpen som jag fått
då ja bodde där.
Mvh Marcella & Nisse Lamberth

( Titta på våra nya dockor)

Jag tyckte att det skulle bli lite
spännande att se barnhemmet efter så
många år. Det är klart att efter så
många år så fanns det inte så många
utav barnen som bodde där på min tid.
Det fanns bara två kvar som jag kände
igen. Men det var så härligt att se de
mindre barnen. Något som det fanns
mycket av det var rosor i mängder.
Men jag är väldigt glad att ha träffat
många av mina "syskon". Och då
menar jag de som jag växte upp med,
för vi var som en stor familj. Framför
allt tyckte jag att det var roligt att se att
de fortfarande håller ihop och stöttar
varandra. Många har familj och jobb.
Det som de säger är att utan er hjälp
från Sverige hade de inte haft det som
de har det idag. Min svärmor och
svärfar, Birgit o William Lamberth är för
dem som deras mamma och pappa.
Den kärleken som de fick hade de inte
fått någon annanstans. Under tiden

(Hur många får vi plats på stubben?)

Studiefonden
Insamlingen till studiefonden år 2012
gick mycket bra. Fonden visar ett
positivt resultat även förra året. Nu är
det mellan 15-20 ungdomar som
studerar. En del läser längre
utbildningar och en del läser kortare
kurser för att sedan komma in på en
längre utbildning.
Två av ungdomarna som studerat med
hjälp ur fonden har idag ledande
befattningar på Barnbyn. Jhonny är
föreståndare
och
Gabriela
är
ekonomichef. Det var nog ingen som

tänkt detta för 5 år sedan. Noemi och
Rebecca som också studerat med
hjälp ur fonden jobbar som mammor i
varsitt hus.
Akutfond
I förra Vida Nueva skrev jag att jag
tänkte starta en akutfond för ungdomar
som flyttat ut och behöver särskild
hjälp.
Några
är
ensamstående
mammor och några har drabbats av
sjukdom
och
arbetslöshet.
De
ensamstående mammorna får ett
månatligt bidrag via studiefonden detta
år.
Filadelfiaförsamlingen i Nyköping har
stöttat fattiga familjer som bor utanför
Barnbyn sedan 2003. Nu har det
byggts många nya hus i området runt
Barnbyn och de fattiga familjerna har
fått flytta längre bort. Detta gör att det
inte går att följa alla familjerna. Det
finns därför möjlighet för ungdomar
som råkat ut för något speciellt att
ansöka om hjälp från denna fond. Det
kan gälla kostnader för läkarbesök och
hjälp vid kortare arbetslöshet. Eftersom
de flesta inte har några föräldrar så är
det inte lätt om något händer. Jag vill
tacka alla som skickat bidrag till
studiefonden år 2012.
Jag önskar er också en trevlig sommar
Hälsningar Stefan Tranemyr
_______________________________

Om ni flyttar – kom ihåg att
adressändra till oss genom att skicka
ett brev eller e-post

Plusgiro
36 87 97-7
Bankgiro
846-8126
VILL DU VETA MER? Besök vår hemsida 

www.boliviabarn.com

Du hittar oss även på Facebook med senaste
nytt  sök efter Villa Infantil Vida Nueva
Insamlingsstiftelsens mailadress är

boliviabarn@telia.com
BOLIVIAVÄNNERNAS
INSAMLINGSSTIFTELSE
Dan Kihlström (administratör)
Ann-Catrin Norman (kassör)
Du kan också kontakta 
Bertil Jonsson, ordförande
054-873252
E-post bertil@sid.nu
Birgith Lamberth
054-874365
E-post birlam37@hotmail.com
Studiefonden
Iréne o Stefan Tranemyr
0155-284571
E-post tranemyr@swipnet.se
Barnhemmets adress i Bolivia
Villa Infantil Vida Nueva
Casilla 1424
Cochabamba
BOLIVIA

Tel 00591-44-260746
E-post
vidanueva@supernet.com.bo

Föreståndare: Jhonny Montano

Informationen är sammanställd av Dan Kihlström, juni 2013

(Välkomna till vårt hus)

Nästa Vida Nueva planeras komma i era brevlådor under
november / december 2013.

