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Fysisk aktivitetet som basket är en viktig del av välbefinnandet på Barnbyn 

 

Vi behöver din hjälp att värva nya faddrar och  
nya understödjare! 

 
Låt mig ge en kort bakgrund och 
information. Boliviavännernas 
insamlingsstiftelse bedriver sedan 
många år ett insamlingsarbete till 
förmån för barnbyn Vida Nueva i 
Quillacollo. Idag finns 50 barn på 
barnbyn och för att de ska få den 
omsorg och skolgång de behöver 
skickar insamlingsstiftelsen ut 8300 
US-dollar varje månad! Dessa pengar 
kommer till största delen från cirka 250 
faddrar som troget skickar pengar 
varje månad men också från till 
exempel en basar som en skola i 
Älvängen ordnar varje vår. Vi får också 
stöd från flera second hand-butiker. 
Detta i sig är fantastiskt. På grund av 
att 9 barn och ungdomar flyttade ut 
från barnbyn förra året har vi tappat 
cirka 50 faddrar och det påverkar  
 

 
naturligtvis insamlingsresultatet. Vi 
behöver därför nya faddrar. Därför 
detta upprop just nu. Jag skulle vilja 
utmana dig som är fadder eller 
understödjare att värva en ny fadder. 
Om vi kunde hjälpas åt med detta 
skulle faddersituationen bli mycket 
bättre. Det vanligaste är att varje 
fadder ger 200 kronor per månad och 
vi tror att det finns många fler som kan 
tänka sig vara fadder för ett barn i 
Bolivia som behöver stöd och hjälp. 
Faddrarna får också bestämma vilket 
barn man vill stödja och får varje år ett 
foto och ett brev från barnet. Det går 
också bra att bli en understödjare av 
barnbyn som sådan. Vi har redan nu 
ett antal enskilda som valt att inte ha 
ett specifikt fadderbarn utan ger ett 
månadsstöd till barnbyn.  
 



Självklart tar vi tacksamt emot andra 
tips på möjligheter till inkomster, till 
exempel från basarer, högtidsdagar 
med mera. Jag är övertygad om att det 
finns minst 50 presumtiva faddrar och 
understödjare runt om i Europa. När du 
fångat någon intressent är det bara att 
skicka ett mail till oss så skickar vi 
information och bilder på barn som 
behöver faddrar.  
 
Med vänlig hälsning 
Dan Kihlström, vice ordförande 
 
____________________________________ 
 
 

 
Numera får alla barn på barnbyn lära sig att simma 

 
 
 

Ny hemsida på gång 
 

 
Skärmklipp av nuvarande hemsida 

 

Just nu håller Gustaf Axelsson i Lyck-
sele på att bygga en ny hemsida till 
insamlingsstiftelsen. Redan förra året 
beslutade sig styrelsen för att skapa en 
ny hemsida. Flera av faddrarna finns 
utanför Sverige så ett av behoven är 
att skapa utrymmer för information på 
engelska. Av olika anledningar har det 
dock dröjt med bygget av en ny 
hemsida men om någon månad 
beräknas den kunna lanseras. En del 

finjusteringar och uppläggning av nytt 
material återstår. Insamlingsstiftelsens 
ambition är att hemsidan ska vara en 
mötesplats för faddrar och en källa till 
aktuell information om arbetet på 
barnbyn samt insamlingsarbetet. 
 
DK 
 
 
 

Brev från barnbyns 
föreståndare 
 
 

 
(Jhonny Montana Laime) 

 
Redaktionen för Vida Nueva-bladet 
bad barnbyns föreståndare Jhonny 
Montana skriva några personliga rader 
om sig själv och arbetet på barnbyn. 
Nedan följer ett längre utdrag från 
hans personliga brev. 
 
Kära Vänner, 

 
Gud kallar oss att tjäna och ge det 
bästa av oss, speciellt när vi hjälper 
hans utsatta, övergivna och 
misshandlade barn. Kom ihåg vad 
Jesus sa till sina lärjungar när de 
diskuterade om vem som var störst 
och viktigast av dem. Jesus gav dem 
en lektion för livet, tog ett barn och 
ställde det i mitten och sa "om ni inte 
blir som detta barn och ödmjukar er så 
kommer ni inte in i himlen”. Eller 



historien om den unge mannen som 
uppfyllde allt i lagen men undrade vad 
som krävdes för att få evigt liv. Jesus 
svar var att han skulle sälja allt och ge 
till de fattiga och följa honom. Jesus 
ville inte att han skulle bli fattig utan att 
han skulle lära sig ge till de behövande 
av sina ägodelar 
 

 
Egen skörd av rädisor 

 

Ära till Gud för er alla! Tillåt mig 
uttrycka vår tacksamhet som 
representant för alla barnen och 
tonåringarna. Må Gud välsigna er för 
ert outtröttliga stöd! Det är en ynnest 
för mig att skriva dessa rader. Min 
önskan är att Gud ska välsigna era liv 
för vad ni gör för barnen på barnbyn 
"Nytt liv". 
 

 
Tårtkalas i samband med julfirande 

 

För 32 år sedan förändrades mitt liv, 
min mamma dog på grund av en 
trafikolycka, min far erkände oss aldrig 
som sina barn. Någon ordnade så att 
vi (jag och min syster Dora) kom till 
barnhemmet som så småningom blev 
barnbyn Nytt liv. Vi togs emot med 
mycken kärlek och omsorg. Vi fick mat, 
vård och möjligheter till studier. Detta 
förändrade hela mitt liv. Jag vet inte 
vad det skulle blivit av mig om jag inte 
kommit till barnbyn? Kanske hade jag 
gått på gatan och stulit, eller kanske 

hade jag varit alkoholist eller kanske 
varit död? Därför är jag evigt tacksam 
för var och en som bidragit till att jag 
som många andra blivit "hela 
människor". Tusen tack för detta! 
 
Mitt namn är Jhonny Montana Laime. 
Jag antog utmaningen att leda barnbyn 
för den kärlek jag känner till 
institutionen som formade mig, men 
speciellt för barnen och tonåringarna 
och för de värderingar jag fick då jag 
växte upp här. Jag fick lära mig att ge, 
att respektera, att vara uppriktigt 
ansvarsfull och framför allt att älska 
Gud. Dess värderingar har varit 
pelarna i mitt liv så varför inte ge 
tillbaka lite av kärleken och 
tillgivenheten jag fick av de personer 
som fostrade mig. 
 

 
I vintras fick barnen lära sig baka 

 
Arbetet på barnbyn Nytt Liv inriktas in 
flera viktiga områden; 
På det andliga området vill uppnå till 
att varje barn på vår institution får en 
egen tro.  
 
På det sociala området är vårt mål är 
att när barnen flyttar ut från barnbyn är 
förberedda för ett liv i samhället. Målet 
är också att de då har en utbildning 
som ett redskap till fortsatta studier på 
högskola eller att komma i arbete. För 
att uppnå detta beslöts på ett 
personalmöte att de börjar en teknisk 
utbildning vid 16 års ålder. Alla 
ungdomar som flyttar ut från barnbyn 
och önskar studera vidare, vill vi kunna 
hjälpa ekonomiskt. En plan kommer att 
presenteras för våra finansiärer. Vi vill 
också att våra barn ska uppehålla 
goda relationer med sina faddrar 
genom brev och mail. 
 



På det ekonomiska området vill vi 
hantera barnbyns resurser ansvarsfullt 
och vara en god förvaltare. Vi vill i 
framtiden kunna uppnå att barnbyn blir 
mer självförsörjande. Vi arbetar vidare 
på detta med utformning av projekt. En 
idé är ett industriellt bageri där 
ungdomarna får lära sig baka bröd och 
konditorivaror för försäljning. (Vi har 
räknat på en budget på 12000 US-
dollar) 
 
För närvarande arbetar vi med att 
producera frukt och grönsaker på 
ytorna inom barnbyn. Vi önskar 
förbättra och kunna erbjuda till 
försäljning av våra produkter. Idag 
konsumeras allt inom barnbyn. 
 
Jag vill sluta med en hälsning från 
apostlagärningarna i Bibeln 20:35 där 
det finns en uppmaning att ta sig an de 
svaga och att det är bättre att ge än att 
få. 
 
Jhonny Montana 
 

 
 

 
Barnen och ungdomarna gillar att rita och måla 

 

 

Studiefonden  
 
Studiefonden fortsätter att hjälpa 
ungdomar som lämnat Barnbyn med 
studier. Antalet ungdomar som 
studerar har minskat kraftigt detta år. 
Många är klara med sina studier och 
flera av dem har fått barn vilket gör att 
de inte kan studera vidare. Denna 
termin är det 8 ungdomar som studerar 
med hjälp av fonden. 

Studierna är följande: Licensierad 
sjuksköterska, Kassör, Förskollärare, 
Kemitekniker, 2 Affärsingenjörer, 
Fotbollsdomare och mobiltelefons-
reparatör. Förutom detta får nu 17 
ungdomar hjälp till hyra m.m ur fonden. 
De får totalt 3100 kronor/månad.  
 
Richard som sköter studiefonden i 
Bolivia har sammanställt några saker 
som ungdomarna framfört till honom. 
Iréne o Stefan Tranemyrs studiefond 
har stor betydelse för ungdomarna 
som får del ur fonden: De har fått "Ett 
ljus på vägen, Ett hopp, En vision, En 
dröm, En önskan att fortsätta framåt, 
Förbättra kvaliteten på livet,  Känna sig 
behövd i samhället, Att få kunskap att 
överleva i en värld som blir mer 
egoistisk där jaget är mer  viktig en min 
nästa. Richard skickar också med en 
Bibelvers från Matteus evangelium kap 
25 vers 40 del 2:  "Allt vad ni har gjort 
mot en av dessa mina minsta bröder, 
det har ni gjort mot mig. 
 
Vi hoppas att ni alla får en skön 
sommar 
Iréne o Stefan Tranemyr 
 
 

Om insamlingsstiftelsen 
 
 
www.boliviabarn.com 
 
 
Insamlingsstiftelsens mailadress är 
boliviabarn@telia.com   
 
Bertil Jonsson, ordförande, 054-873252 
E-post  bertil@sid.nu 
 
Dan Kihlström, administratör 070-3439686 
mail@dankihlström.se 
 
Studiefonden  
Iréne o Stefan Tranemyr, 0155-284571 
E-post  tranemyr@swipnet.se 
 
Barnhemmets adress i Bolivia  
Villa Infantil Vida Nueva 
Casilla 1424    
Cochabamba   
BOLIVIA 
 
E-post 
vidanueva@supernet.com.bo 
 
Plusgiro 36 87 97 -7 
Bankgiro 846-8126  
 
 
Nästa Vida Nueva-blad kommer till 
Julen 2014  


