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Kalas på barnbyn

Det går framåt
Tiden går fort och det har blivit min
tur att skriva. Ibland undrar jag om
inte tiden går fortare och fortare eller
att det beror på att jag blivit äldre
och upplever det så, men en sak vet
vi, utvecklingen har gått framåt. På
1950-talet tog det en månad att åka
till Bolivia med båt, nu flyger vi och
med alla byten tar det bara 1 dygn.
Besöken från Sverige på barnbyn
från december till mars har varit
många, vilket upplevs positivt av
personalen och barnen. Det är
positivt också för Stiftelsen när fler
upptäcker det fina arbetet som görs
på barnbyn och sedan berättar för
andra och på så sätt värvar nya

faddrar. Vi är oerhört tacksamma för
alla gåvor som kommer från
Secondhandbutiker och organisationer men grunden är fadderbidragen som kommer in regelbundet. I förra numret av tidningen
skrev vi en önskan om en extra gåva
till julen och responsen blev positiv
cirka 25,000 kronor kom in. Vårens
styrelsemöte var i Skattkärr, med
bland annat medverkande av
Magdalena och Emilia Finné samt
Christina, Lovisa och Johanna
Kaldemark, som var i Bolivia under
dec-jan. De visade fina bilder och
berättade från resan på ett
medryckande sätt.

När det gäller våra styrelsemöten
försöker vi fördela dem på olika
platser, vårens i Skattkärr, höstens i
Forshaga och årsmötet i nov. i
Karlstad. Nu närmar det sig till
semestertider här i Sverige, med
varma och ljusa kvällar och nätter. I
Bolivia är det tvärtom, vintern
kommer med regn och kallare väder
och snö på topparna som syns från
barnbyn. Med önskan om en skön
sommar!
Bertil Jonsson ordförande

Sverigebesök på barnbyn

Christina tillbaka på
barnbyn efter 30 år
Nu har det snart gått 5 månader
sedan vi var i Bolivia. Vi var där i 3
veckor, jag (Christina), mina 2
tonårstjejer Johanna och Lovisa, min
syster Magdalena och hennes dotter
Emilia som tar studenten i år. Det
var en härlig och spännande
upplevelse att komma tillbaka efter
30 år. Jag var där och arbetade som
volontär på barnhemmet som
Lamberts hade startat innan barnbyn
fanns. Då fanns bara en påbörjad
mur runt tomten där barnbyn står
idag. Johnny som är nuvarande
föreståndare på barnbyn var då en
grabb på 9 år och var ett av barnen
på barnhemmet. Jag träffade mitt
före detta fadderbarn som nu är

drygt 30 år och hennes familj. Det är
en familj som vi har haft kontakt
med utanför barnbyn under alla
dessa år och det var väldigt kul att
träffa och återse dem. Jag och min
syster har alltid sagt att vi någon
gång ska åka tillsammans till Bolivia
och nu blev äntligen vår resa av. Vi
började med att vara på barnbyn i
drygt en vecka, att gå runt och
försöka lära känna barnen och se hur
de bodde. Vårt Fadderbarn Maria
Loayza visade oss runt överallt.
Under den veckan firade vi också
nyår med god mat, mycket dans,
musik och många raketer vid
midnatt. De yngre barnen fick gå
och lägga sig klockan 22:00 men alla
tonåringar fick vara uppe hur länge
de ville så det blev en lång natt.
Veckan därpå reste vi till La Paz.
Det är Bolivias största stad, belägen
på nästan 4000 meters höjd över
havet. Stadens centrum ligger som
en gryta med berg runtomkring sig.
Vi kände tydligt av den höga höjden
när vi gick upp och ned för alla
backiga gator eftersom vi blev så lätt
andfådda. Vi var också till
Titicacasjön, en av världens högst
belägna sjöar och en dag åkte vi ut
till ön Isla del sol. Det var väldigt
vackert med en fantastisk utsikt över
Titicacasjön. Solen sken stark den
dagen så nästan alla brände sig mer
eller mindre.

Nyårsfirande på barnbyn

Sista veckan vi var på barnbyn
gjorde vi en tur till Cochabamba och
åt glass på Dumbo med de yngre
barnen. Med de äldre barnen
tonåringarna åkte vi till Chapare till
djungeln dagen efter. En av dom
sista dagarna fick vi vara med på ett
1-årskalas på barnbyn. Det firades
med många barn som var inbjudna
även utanför barnbyn. De yngre
barnen hade rolig underhållning med
dockteater, en clown, ett stort
godisregn och lekar. Det var också
god mat och en jättestor tårta som vi
alla fick äta utav så mycket vi ville.
Nataly som fyllde 1 år hade på sig en
jättevacker lila klänning.
Två dagar senare åkte vi hemåt med
en flygresa och byten på drygt 1
dygn. Vi kände alla efteråt att vi
ville åka tillbaka igen efter en
spännande och rolig resa vi alltid
kommer att minnas.

Vi tillbringade största delen av tiden
i Quillacollo, där vi bodde på
barnbyn. Att få komma till barnbyn
var fantastiskt roligt. Vi blev varmt
mottagna och välkomnade. Den
första dagen vi tillbringade i barnbyn
gick vi runt till alla husen. Vi fick gå
in och kika i alla rum och barnen
visade stolt upp sina sängar och egna
tillhörigheter. Flera kvällar var det
fotbollsmatch.
Christina
som
egentligen inte hade tänkt delta var
den första som blev invald i ett av
lagen, så alternativet att titta på blev
aldrig aktuellt.

Christina Kaldemark
Glassfest på Dumbo

Nataly 1 år

Fotboll, glass och djungel
Mötet med Bolivia var oerhört
efterlängtat
och
spännande.
Alltsedan min syster Christina var
där har vi i omgångar pratat om att
vi tillsammans någon gång ska åka
dit och nu var det alltså äntligen
dags.

Vi ville göra något för och med
barnen under vår tid i barnbyn och
diskuterade detta med föreståndaren
Jhonny. Det beslutades att de små
barnen skulle få åka till restaurangen
Dumbo i Cochabamba och äta glass,
medan de stora barnen dagen efter
skulle få åka över dagen till Chapare
som ligger i djungeln. Sagt och gjort,
en eftermiddag fyllde vi barnbyns
två bilar och åkte iväg med de
mindre barnen till Dumbo, där vi
lade beslag på övervåningen på
restaurangen. Barnen fick beställa
valfri stor glass och åt så mycket de
orkade. Det blev som ett stort
barnkalas som avslutades med att
alla barnen fick ballong och krona i
papp av personalen på restaurangen.
Det blev en oerhört lyckad
eftermiddag!

Studiefonden

Inköp av bananer

Dagen efter skulle vi kl 3 på
morgonen åka iväg till Chapare. Fem
kvart senare var det ett glatt, men
aningen trött gäng som gav sig av.
Det var fantastiskt att under resans
gång se naturen förändras till allt
mer tätare vegetation ju närmare
Chapare vi kom. Vi anlände under
förmiddagen till La Jungla som är en
park med flera olika höghöjdsaktiviteter. Först började vi med att
gå uppe på spångar mellan träden på
tre meters höjd, därefter kunde man
istället för att klättra ned, ta sig ned
med hjälp av en gunga. Längre in i
parken fanns flera olika höjder att
kasta sig ut ifrån, från 3 meter ända
upp till 18 meter. Det var många
som modigt kastade sig ned från alla
höjderna, medan några vågade till en
viss höjd och sedan valde att klättra
ned istället. Efter detta äventyr åt vi
medhavd lunch och åkte sedan
vidare till en flod med ett vattenfall
där vi badade.
Härligt! På
hemvägen köpte vi tre stora
bananstockar till barnbyn. Bananer
finns i flera olika storlekar och
former i Bolivia och smakar
jättegott.
Sammanfattningsvis var det en
fantastisk resa, vi har alla fått med
oss många fina minnen och fått nya
vänner i Bolivia som vi gärna vill
träffa igen.
Magdalena Finné

Arbetet med studiefonden fortsätter
som tidigare. Angela blev färdig
med sin arkitektutbildning i februari
i år. Nu är det 5 stycken som
studerar olika utbildningar. Av de
som bodde på Barnbyn 1996-1999 är
det bara Maria Luz som fortfarande
studerar. Hon läser till veterinär.
Sammanlagt 20 ungdomar kommer
att ta studenten från december 2016
till december 2017. Jag tror att alla
vill studera vidare så det blir en tuff
uppgift att samla in pengar så det
räcker. Men jag räknar med att klara
av det arbetet med hjälp från många
gåvogivare. Med dessa rader vill vi
önska er en skön och solig sommar.
Sommarhälsningar Iréne o Stefan
Tranemyr
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