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Vy över Barnbyn

Ett spännande år
 
För några veckor hade vi årsstämma 
i Karlstad för Boliviavännernas 
insamlingsstiftelse. Det är alltid 
spännande att summera årets verk-
samhet både vad gäller genomförda 
aktiviteter men också det 
ekonomiska bokslutet. Resultat-
räkningen för tiden 1/9 2016 till 31/8 
2017 visar att intäkterna varit cirka 
960000 kronor! Detta innefattar 
fadderbidrag, födelsedagspengar till 
barnen samt insatser från enskilda, 
barnloppis och församlingar. 
Fantastiskt. Vi har inga anställda i 
stiftelsen men har naturligtvis vissa 
kostnader för bokföring och 
revision. Ungefär tio procent    
 

 
används till administration. Vi har 
kontinuerlig kontakt med Barnbyn 
och får därför rapporter vad som 
sker. En utmaning som kvarstår är 
nyttjandeavtalet med kommunen för 
själva anläggningen och den frågan 
är ännu inte löst. Ett elektriskt haveri 
inträffade i oktober vilket gjorde att 
bland annat transformatorn för 
inkommande el kraschade. Hela 
Barnbyn blev svart. Man har lyckats 
få strömmen tillbaka provisoriskt 
men elsystemet behöver renoveras 
alltifrån transformatorn till belys-
ningen på Barnbyns fotbollsplan. Vi 
ser fram mot ett nytt spännande år!  
   
Dan Kihlström ordförande 



 
Åttonde resan till Bolivia 
 
Vi intervjuade Johanna Lindgren 
som rest till Bolivia och Barnbyn för 
åttonde gången. Johanna är bland 
annat administratör för studie-
fonden. 
 
Det ryktas att du är på väg till 
Bolivia och barnbyn igen? 
Det stämmer. Jag har fick frågan av 
mitt syskonbarn, Hanna, om jag 
kunde följa med henne för hon ville 
göra sitt gymnasiearbete om gatu-
barnen i Cochabamba. Det sa jag 
förstås ja till.  
 
Varför åker du dit? 	Den här gången 
blir det lite annorlunda eftersom 
Hanna ska intervjua och göra 
studiebesök på olika ställen för att få 
material till sitt gymnasiearbete. 
Annars så brukar jag försöka åka 
tillbaka vartannat år för att träffa alla 
och se hur de har det.	
	

	
Johanna firar jul på Barnbyn 2016 

	
Kommer ni bo på barnbyn? Vi 
kommer att bo på barnbyn men även 
besöka många av ungdomarna som 
flyttat från barnbyn och nu har egna 
familjer. 
Hur många gånger har du varit 
där? Det här blir den åttonde 
gången. Ojoj det har gått 18 år sedan 
jag kom till Bolivia för första 
gången. 

	
Hur är det att fira jul på Barnbyn? 
Jag tror det blir som jag har gjort de 
senaste gångerna jag har varit där. 
Först firar jag på barnbyn med mat, 
teater, julklappar och musik och när 
klockan närmar sig tio brukar jag 
åka till mitt fadderbarn som nu har 
egen familj och fira med dem och 
mina kompisar fram till juldagen. 
	

	
Fotbollsplanen på Barnbyn 

	
Vad kommer du att göra?  
Vi har samlat in pengar och kommer 
att göra något för barnen och 
ungdomarna på barnbyn. Det blir 
både någon utflykt med barnbyn och 
även nödvändiga saker till deras 
hem. Hanna och jag kommer också 
göra utflykter. 
 
Varför engagerar du dig för 
barnbyn?  Sedan första gången jag 
besökte Bolivia har jag känt något 
speciellt för detta land och när jag 
fick möjligheten att jobba på 
barnbyn så blev det ännu mer 
speciellt och viktigt för mig att få 
följa dessa barn och ungdomar. Jag 
vill försöka hjälpa dem med det som 
är möjligt att göra. Om ni funderar 
på vad ska jag göra nästa år så prova 
på att åka ut till Bolivia och jobba 
som volontär på barnbyn Ni kommer 
inte att bli besvikna och det finns 
stor risk att ni vill åka tillbaka. 
 
 
 



Tack för er insats! 
 
När dessa rader skrivs håller jag 
samtidigt på och fixar med bilderna 
på barnen. Det är ganska många 
bilder som ska beställas till alla 
faddrar. Det är så härligt att se 
nytagna foton på barnen och 
ungdomarna. Nu är det två år sedan 
jag träffade de flesta av dem och 
många månader sedan jag senast såg 
bilder av dem. Det är härligt att se 
hur småbarnen har växt och hur 
tonåringarna mer och mer börjar bli 
sitt vuxna jag.  
 

 
Trasig transformator 

 
Nu har jag i dagarna haft mitt ideella 
uppdrag i Insamlingsstiftelsen ett 
helt år. Jag kan efter det här året 
summera att det är ett roligt och 
ansvarsfullt uppdrag att se till att de 
utlovade pengarna varje månad 
skickas till barnbyn och att hålla 
kontakten med er faddrar samt en hel 
del annat. Det mest utmanade det här 
året har varit ekonomin och för mig 
personligen att lära mig en massa 
nytt. Det var många ungdomar som 
flyttade från barnbyn i början av året 
och i och med detta valde en del 
faddrar att fortsätta stödja 
Studiefonden eller stödja ett nytt 
barn, medan en del valde att avsluta 
sitt månadsgivande. Samtidigt har 
det flyttat in en hel del nya barn 
under 2015 och 2016 som inte har 

tillräckligt med faddrar. Detta har 
inneburit att det vissa tider under 
året varit lite skralt i kassan. Dock 
har vi lyckats betala budgeterade 
7000 USD per månad i nästan rätt 
tid under hela 2017. Detta beror på 
alla gåvogivare, faddrar, olika 
organisationer och verksamheter, 
insamlingar, lotterier till förmån för 
barnbyn samt andra enskilda 
gåvogivare. Utan er skulle det inte 
gå! Stort tack!  
 

 
Egen ko på barnbyn som ger mjölk 

 
Nu vill jag önska er alla en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År!  
 
Kom ihåg barnen i Bolivia ifall 
någon inte vet vad de vill ha i 
julklapp eller vad de ska ge i 
julklapp. Sedan får vi tillsammans 
jobba för att vi under 2018 får 
många nya faddrar. Kontakt med 
mig tas enklast via min personliga 
mail magdalena.finne@outlook.com 
(tyvärr blev det feltryck i förra Vida 
Nueva-bladet, så du som har mailat 
men inte fått något svar, prova igen!)  
 
Magdalena Finné 
____________________________ 

 
GOD JUL 

OCH 
GOTT NYTT ÅR 



Studiefonden  
 
I söndags fick vi vårt sjunde barn-
barn. En liten tjej på 2800 gr som 
kom med kejsarsnitt en månad för 
tidigt. Allt har gått bra. Det är väl 
den bästa julklapp man kan få. Idag 
är det några plusgrader och en 
kraftig vind utanför. Hoppas att det 
kommer lite snö till jul. 
Nu är det 12 stycken som studerar 
med hjälp ur fonden, så det går åt en 
hel del pengar. De flesta av dem får 
400 bs (ungefär detsamma i kronor) 
som bidrag till mat och hyra. 
Förutom detta så får de alla studie-
kostnader betalda och resor till och 
från Skola eller Universitet. Det 
kostade 10 000 USdollar i år (Ca 
85000 kronor). Några nya till-
kommer nästa år. Jag vill tacka alla 
som skänkt pengar även detta år till 
studiefonden. 
 
God Jul o Gott Nytt År 
Iréne o Stefan Tranemyr 
 
 
Julkalender på Facebook 
 

 
 
Olivia Kallioniemi med flera har 
även i år gjort en kalender på Face-
book till förmån för olika organisa-
tioner. Studiefonden får också del av 
dessa intäkter. Sök kalendern ”Alla 
kan göra något” på FB. Tack Olivia! 

Om insamlingsstiftelsen 
 
www.boliviabarn.com 
 
Insamlingsstiftelsens mailadress  
boliviabarn@telia.com   
 
Dan Kihlström, ordförande,  
070-3439686 
E-post  mail@dankihlstrom.se 
 
Magdalena Finné, vice ordförande 
och administratör 
magdalena.finne@outlook.com 
 
Studiefonden  
Iréne o Stefan Tranemyr,  
0155-284571 
tranemyr@swipnet.se 
 
E-post till barnbyn 
vidanueva.quillacollo@gmail.com 
 
Bankgiro 846-8126 
 
Swish 1230561589 
 
 
 

 
 

 

Vi finns på Facebook 
Villa Infantil Vida 

Nueva 

 
 

 


