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Barnens dag på barnbyn i april 2015

Faddrar gör det möjligt!
Det är ni cirka 250 faddrar och
understödjare runt om i Europa som
gör det möjligt för oss i
Boliviavännernas insamlingsstiftelse
att stödja barnbyn Villa Infantil Vida
Nueva i Quillacollo, Bolivia. Tillsammans med grupper, skolor och
secondhand- butiker ser ni till att de
drygt 50 barnen på barnbyn får både
en god omsorg och ett framtidshopp.
Varje månad för-medlar vi 8300 USdollar till barnbyn plus födelsedagspengar, renoveringspengar med
mera. Fantastiskt!

På senaste styrelsemötet redogjorde
vi för hur flödet av pengar ser ut och
där berättade vi att vi vissa
månadsskiften biter lite på naglarna
eftersom vi inte har några fonder
eller reservkonton att hämta pengar
ifrån. Det vi kom fram till i
styrelsemötet var att vi skulle
behöva nya faddrar för att inkomster
och utgifter skulle bli bättre i balans.
Därför har vi satt upp ett konkret
mål för 2015 och det är 50 nya
faddrar. När jag skriver denna artikel
har vi redan fått 23 nya faddrar i år

tack vare taggade volontärer och
entusiaster. Härligt!
Några barn har lämnat barnbyn och
nya har kommit. Alla barn som
kommer till barnbyn efter beslut av
lokala myndigheter har en svår
bakgrund och behöver trygghet,
omsorg och mycket kärlek. Detta är
grunden i arbetet på barnbyn. På
barnbyn pågår ett renoveringsarbete
och det stora köket som vi skrev om
i förra informationsbladet är nu i
stort sett färdigt. I husen där barnen
bor behövs det också renoveras,
särskilt våtutrymmen och kök men
också möbler med mera. Detta
arbete pågår och till renoveringen
har det inkommit särskilda pengar.
Underbart!

Nyrenoverat i ett av husen

Senare i höst planerar jag
tillsammans med Stefan Tranemyr
med flera att besöka barnbyn för
uppföljning på plats av verksamheten. Från insamlingsstiftelsen ser
vi det som viktigt och nödvändigt att
med jämna mellanrum (vart tredje
år) göra dessa besök för att med
egna ögon och öron se hur barnbyn
fungerar.
Vi i Boliviavännernas insamlingsstiftelse önskar er alla en riktigt skön
sommar!
Dan Kihlström, vice ordförande

Glöm inte ge oss er nya
adress när ni flyttar.

Barnens dag på Barnbyn

Reserapport från Johanna
Lindgren
Nu har det snart gått fem månader
sedan jag, Johanna Lindgren, kom
hem från Bolivia efter mitt sjunde
besök på barnbyn Vida Nueva. Även
denna gång följde min kompis
Ulrika Knuuth med mig. Sedan jag
var och jobbade på barnbyn 2004 har
jag känt att det har varit viktigt att
åka tillbaka med jämna mellanrum
för att se hur allihop har det. Ett av
mina fadderbarn har flyttat från
barnbyn och har nu en egen familj
med två barn.

Familjen Rueda: Nestor, Sandra, Kobe,
Jhalil & Johanna

De bor och arbetar i Quillacollo och
det är verkligen inte lätt att vara

småbarns föräldrar i Bolivia. När vi
kom dit var deras yngsta en månad
gammal och då var föräldradagarna
slut och Sandra, mamman, skulle gå
tillbaka till sitt arbete. För oss från
Sverige kändes det väldigt konstigt,
men det är vardagen där ute. Vi
besökte barnbyn också och det blev
ett kärt återseende av alla barn som
vi träffat förut. Denna gång hade vi
fått med oss en hel del pengar från
privatpersoner, församlingar och
föreningar.

Wilma och Noelia pysslar

Använd gärna vårt bankgiro
846-8126
Insamlingsstiftelsen har
haft styrelsemöte

Föreståndare tillsammans med
ungdomarna

Föreståndaren på barnbyn gjorde en
lång önskelista på saker som
behövdes på barnbyn och aktiviteter
för barnen. De räckte till inköp av
bland annat husgeråd, kylskåp,
bidrag till renovering av ett hus,
biobesök och pool besök för hela
barnbyn. I slutet av vår vistelse på
barnbyn hade barnen skollov och vi
pysslade med barnen och på
kvällarna hade personalen ordnat en
flera dagars tävling där ungdomarna
var indelad i två lag och tävlade i
olika grenar mot varandra.

Lördagen den 25 april var
insamlingsstiftelsen samlade till
styrelsemöte i Skattkärr. Vi tillämpar
öppna styrelsemöten vilket innebär
fler närvarande. Förutom ekonomirapport och information om läget på
barnbyn fick de 25 närvarande
lyssna till Ann-Christin Steen och
Cornelia Stark som berättade och
visade bilder från sitt besök på
barnbyn sommaren 2014. Nästa
styrelsemöte planeras till lördag den
5 september.

Jag längtar redan att få åka tillbaka
och träffa alla.
Johanna Lindgren
Barnbyn på resa till Sucre

Om insamlingsstiftelsen
www.boliviabarn.com

Vi finns på Facebook
Villa Infantil Vida Nueva

Studiefonden
Idag är jag ledig från jobbet och det
är kanonväder ute. Jag hämtar ett av
mina 5 barnbarn på dagis vid lunch.
Det är Ida som är 5 år. Vi åker sedan
till sommarstugan och fiskar. Det
kan man kalla kvalitetstid. I Bolivia
vet jag inte nu hur många barnbarn
vi har. De 57 barn och ungdomar
som bodde på Barnbyn 1996-1999
har blivit vuxna och skaffat familj.
Flertalet av dem har jag kontakt med
via Facebook som är ett otroligt bra
hjälpmedel. De flesta bor runt
Quillacollo, men några bor i
Argentina och Chile. Det är nu 10
ungdomar som studerar med hjälp
från Studiefonden. Studierna varierar
mycket från veterinär till mobiltelefonstekniker.

Insamlingsstiftelsens mailadress
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
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

Jag får många tacksamma meddelanden från de som studerat
färdigt och sedan fått bra jobb inom
sitt område.
Ett stort tack till alla som bidragit
med pengar till Studiefonden. Vi vill
önska er alla en skön sommar. Vi
själva jobbar till midsommar, sedan
blir det fyra veckors semester.
Sommarhälsningar
Iréne o Stefan Tranemyr

Tårta på barnens dag

