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Uno är ett uppskattat sällskapsspel på barnbyn 

Stor glädje men också fortsatta utmaningar 
 

Den 28 november hade vi årsstämma 
i Karlstad där de närvarande fick del 
av årsredovisning och bokslut, men 
också en färsk rapport efter vårt 
besök på barnbyn i månadsskiftet 
oktober-november. En artikel om 
detta besök finns på nästa uppslag. 
Precis som rubriken antyder finns 
det både stora glädjeämnen men 
också stora utmaningar både för oss i 
insamlingsstiftelsen och på barnbyn. 
Barnen trivs och har det bra på 
barnbyn, de får god omvårdnad, de 
går i skolan, de är duktiga på dans 
och de hjälps åt med de dagliga 
sysslorna. En stor utmaning är dock 
ekonomin. Jämfört med för några år 
sedan är kostnaden för varje barn 
nära dubbelt så stor nu.  
 

 
Anledningen är kraftiga kostnads-
ökningar generellt i Bolivia och 
därtill inflation. Detta gör att man på 
barnbyn får kämpa rejält med 
budgeten och göra prioriteringar. 
Samtidigt har USA-dollarn skjutit i 
höjden vilket innebär att det blivit 
mycket dyrare för oss i insamlings-
stiftelsen att förmedla pengar varje 
månad. Varje månad skickar vi ut 
8300 US-dollar och för cirka två år 
sedan kostade en dollar under 7 
kronor. Nu har den varit uppe i över 
8:50 vilket inneburit att det blivit 
cirka 17000 kronor dyrare varje 
månad för oss i Sverige. Vi har den 
omsättning vi har, det mesta av 
pengarna kommer från er alla 
fantastiska faddrar.  



Vi är stolta över att 92% av 
insamlade pengar går direkt till 
barnbyn och barnen.  
 
Behoven har inte minskat kan jag 
konstatera efter besöket i Bolivia. På 
årsstämman diskuterade vi flera 
goda förslag hur vi ska kunna 
fullfölja vårt åtagande för barnbyn i 
Bolivia. Ett förslag var att de som 
kan skulle öka sitt fadderstöd. Jag 
tillhör en av dem. Jag har i många år 
gett samma summa varje månad men 
när jag nu vet att kostnadsökningar 
skett som inte barnbyn kan påverka 
är det läge att öka fadderstödet. Vi 
vill också uppmana till en extra 
julgåva till förmån för barnen på 
barnbyn. Kanske du som en extra 
julgåva vill ge kläder till ett barn för 
ett helt år? Det kostar 1200 kronor. 
Kanske till skolgången? Kostnad 
200 kronor. Hygienartiklar för ett år 
kostar 500 kronor och sjukvård för 
ett barn ett helt år 600 kronor. 
Matkostnaden för varje barn är 
beräknat till cirka 4000 kronor. Det 
är många som vill ge en humanitär 
gåva i julklapp. Vi har ju egentligen 
det mesta.  Märk insättningen till 
Boliviavännernas insamlingsstiftelse 
med ”julinsamlingen”. 
 
Vi kommer att fortsätta arbetet med 
att värva nya faddrar, för det behövs, 
och vi kommer att fortsätta kontakta 
second-butiker i Sverige. Vi i 
Boliviavännernas insamlingsstiftelse 
är tacksamma för det stöd vi fått från 
er under året.  Er insats har gjort att 
vi tillsammans kan bedriva ett 
långsiktigt biståndsarbete i Bolivia 
med barnen i centrum. 
 
Dan Kihlström, vice ordförande 
 
 
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 

 
Fest i trädgården i samband med 

Sverigebesöket 
 
Glimtar från vårt besök på 
barnbyn 
 

I månadsskiftet oktober-november 
hade jag Dan Kihlström förmånen 
att tillsammans med sju andra från 
Sverige besöka barnbyn Villa 
Infantil Vida Nueva i Quillacollo, 
Bolivia. Detta var mitt femte besök 
på barnbyn och det var lika 
intressant och roligt som vanligt. 
Med på resan var min fru Elisabeth, 
Irene och Stefan Tranemyr, Eva och 
Peter Olsson samt Susanne och 
Göran Löfstrand. Några i 
resesällskapet delar några intryck 
och minnen från resan. 
 

 

Eva och Peter Olsson: Det största 
intrycket från Barnbyn var barnens 
sammanhållning och deras stora 
omsorg om varandra. Det var också 
att barnen alltid var så glada samt att 
de stora barnen tog hand om de 
yngre vid behov. Vi minns särskilt 



när vi kom till Barnbyn direkt 
innanför barnbyns port, då ett litet 
barn absolut ska hjälpa till med att 
dra våra stora väskor till det hus vi 
ska bo. Varje gång vi kom tillbaka 
till barnbyn efter någon utflykt kom 
det barnet springande och vill vara 
med oss. Ett härligt minne från 
barnbyn var när barnen uppträdde 
för oss och ville få med oss i deras 
dans. 

En utmaning som vi ser för Barnbyn 
är få fler faddrar att ge bidrag så att 
man har möjlighet att renovera 
husen och förbättra trädgården. En 
annan viktig sak är att 
husmammorna kan få mer avlastning 
och att ibland kunna vara två. Vi 
kommer att fortsätta engagera oss 
genom att prata gott om denna 
verksamhet och försöka värva fler 
faddrar. Vi kommer också att 
fortsätta ge månadsbidrag till barn-
hemmet./ Eva och Peter 

 
Stefan och Dan inspirerar de äldre barnen 

att satsa på skolan 
 
Elisabeth Kihlström: För andra 
gången hade jag nu möjlighet att få 
besöka barnbyn Villa Infantil Vida 
Nueva i Quillacollo. Det var mycket 
roligt att få träffa barnen och prata 
lite med dem. De äldre barnen kan 
lite engelska och tillsammans med 
kroppsspråket kunde vi kommuni-
cera lite. När jag sa "comprendo 
pourqito Espanol" var de så 

hjälpsamma med att förklara på 
annat sätt. En dag följde några av oss 
som besökte barnbyn barnen till 
skolan. Det var mycket intressant. Vi 
fick komma med in i några klassrum 
och se vad de arbetade med som 
geografi och engelska. På skol-
gården var idrottslektionerna i full 
gång och de allra minsta barnen gick 
i förskola. I Bolivia har barnen 
skoluniform. Det var mycket 
intressant att se skolan.  
 

 
På väg till skolan 

 
Vi fick också träffa flera av barnen 
som flyttat ut från barnbyn och nu 
hade ordnade familjeförhållanden 
och arbete, mycket roligt. Min 
upplevelse är att det har förändrats 
mycket i Bolivia de senaste åren. 
Utvecklingen går fort. Den största 
utmaningen för barnbyn är nog att ha 
råd att anställa tillräckligt mycket 
personal. / Elisabeth 
 

 
Dansuppvisning på Barnbyn 

 



 

 

 

Vi finns på Facebook 
Villa Infantil Vida Nueva 

 

 
Studiefonden  
I måndags 7/12 fick jag fina bilder 
från Bolivia. Det var Marilin som fick 
ut sin examen som licensierad Sjuk-
sköterska. Hon har studerat många år 
och har nu nått målet. Om allt går som 
planerat så blir Angela färdig som 
arkitekt i januari 2016. Studiefonden 
har sedan 1999 kunnat göra en 
skillnad för ungdomarna som flyttar 
ut från Barnbyn. 
Vi besökte Barnbyn i november i år. 
Där finns 20 tonåringar som tar 
studenten 2016 och 2017.  De har 
höga mål med studier framöver. 
Läkare, lärare, psykolog, ekonom var 
några av utbildningarna som de 
önskade studera på. Det blir en tuff 
utmaning att se till att alla dessa får 
möjlighet att studera. 
 
Vi vill passa på att tacka alla som 
bidragit med pengar till studiefonden   
 
Julhälsningar Stefan o Iréne Tranemyr 
 

 
Fest för utflyttade ungdomar och unga 

vuxna 

Om insamlingsstiftelsen 
 
www.boliviabarn.com 
 
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.quillacollo@gmail.com 

 
Plusgiro 36 87 97 -7 
Bankgiro 846-8126 
 

 
JULINSAMLINGEN 2015 

För er som har slut på bra idéer om 
vad ni ska önska er själva eller ge 

bort i julklapp – Sluta fundera! Här 
kommer ett tips som får betydelse 

för barnen i Bolivia 
 

Årets julklapp innehåller 
omsorg,skolgång, sjukvård 

 
Ge en julgåva till Villa Infantil Vida 

Nueva. Märk med ”julinsamling” 
Bankgiro 846-8126 

 

 


