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Tävling på Barnbyn

En varm vår med utmaningar
 
I år började sommaren tidigt här i Sverige 
och när jag sitter och skriver detta är det 
återigen en av årets varmaste dagar. Vi är 
mitt i skolavslutningar och barn och 
ungdomar omkring oss får ett välförtjänt 
sommarlov. I Bolivia är det istället vinter 
nu, dock håller sig temperaturen i 
Cochabamba-området runt 20 grader 
Celsius. Det är inte för inte som just 
Cochabamba är känd som staden med den 
eviga våren, med behagliga temperaturer 
året om.  
Under våren har det varit en hel del 
utmaningar för barnbyn. Dels var det ett 
elektriskt haveri i höstas som orsakade en 
hel del elskador på barnbyn. Efter detta har 
det varit en tvist mellan elbolaget och 
barnbyn vems fel det var. Utslaget från 
elmyndigheten blev till slut till barnbyns 
fördel. Dels har det  också varit oro över 
hur det blir med markavtalet. Det gällande  
 

 
avtalet löpte till och med maj i år och 
barnbyn och styrelsen i Bolivia har kämpat 
hårt för att förnya avtalet och då helst över 
en längre period. Hur utfallet blir av detta 
är ännu ovisst. 
Just nu är det 50 barn boende på barnbyn. 
Det har flyttat ut fyra ungdomar och ett 
barn har blivit adopterat. Det har inte 
flyttat in några nya barn. Runt jul fick 
barnbyn två besök från Sverige. Det var 
Johanna Lindgren och hennes syskonbarn 
Hanna som var där samt Lasse och 
Jasmine Lamberth. I detta nummer kan ni 
läsa en reseberättelse från en av dessa resor 
från båda dessa resor. 
 
Vi som kontinuerligt jobbar i arbets-
utskottet  är jag själv och Dan, dock bjuder 
vi in en ytterligare styrelsemedlem till de 
möten som vi har. Styrelsemöte hölls 
senast den 21 april i Skattkärr. Då 
medverkade även Stefan Tranemyr och 



berättade om Studiefonden, dessutom 
berättade Lasse och Jasmine Lamberth om 
sin resa till Bolivia och visade lite bilder. 
Vid årsskiftet höjdes priset för frimärken 
från 7 till 9 kr. Detta innebär att porto-
kostnaden vid utskick av brev och Vida 
Nueva-blad har ökat betydligt. Vi i 
styrelsen vill därför uppmana dig som får 
utskick från oss och som inte längre vill ha 
dessa, att höra av sig så att vi kan stryka er 
i vårt adressregister och därmed spara in 
några kronor. En annan möjlighet är att få 
Vida-Nueva-bladet i digitalt format fram-
över och på så sätt spara in porto-
kostnaden.  
 
Skulle ni vilja ha Vida Nueva-bladet via 
mail istället, hör då av er till någon av 
följande mailadresser;  
 
magdalena.finne@outlook.com eller 
boliviabarn@telia.com 
 
Jhonny hälsar också till alla i Sverige att 
det inte går att skicka brev eller paket till 
barnbyn eftersom posten i Cochabamba i 
Bolivia har stängt och regeringen kommer 
att omorganisera den. 
 
Ha en riktigt fin sommar och tack för allt 
stöd! 
 
Magdalena Finné, vice ordförande och 
administratör 
________________________________ 
 
Utmaningen 
 
Varje månad är det en utmaning att klara 
av att skicka 7000 USD (ca 60-65 000 
SEK) till barnbyn. Den ekonomiska 
situationen är tuff och nästan varje månad 
är det lite väl spännande att se ifall 
pengarna på kontot räcker till. Jag som 
kassör vill därför utmana er som läser detta 
Klarar vi att samla in 25 000 kr extra? Idag 
är det 50 barn på barnbyn. Är du beredd 
att skänka en krona per barn? Om alla 
som får Vida Nueva-bladet gör detta 
kommer det faktiskt att bli 25 000 kr!!! 
Vill du vara med? Swisha 50 kr till 
1230561589 och märk betalningen med 
Utmaningen alternativt sätt in på bankgiro-
nummer 846-8126. Hur mycket pengar 
som kommer in via Utmaningen redovisas 
i nästa Vida Nueva-blad. 

Hej alla läsare!! 
 
I slutet av 2017 och början av 2018 fick 
jag äntligen möjligheten att åka till 
Bolivia. Jag åkte dit med massor av 
nervositet, osäkerhet och rädsla. När jag 
sedan kom tillbaka till Sverige gick jag 
runt med helt andra känslor. Glad och 
lycklig för allt jag fick vara med om där 
nere, samt ledsen att lämna de fantastiska 
människorna jag lärde känna under de tre 
veckorna. Idag har jag nästan daglig 
kontakt med några av dem och förhopp-
ningsvis får jag snart åka tillbaka!! 
 

 
Estefani och Hanna 

 
Jag har alltid drömt om att åka till Bolivia, 
men jag trodde aldrig att det skulle bli 
under denna jul och absolut inte under 
dessa omständigheter. Jag reste framförallt 
till Bolivia för att få göra mitt 
gymnasiearbete där och intervjua personal 
i Bolivia som arbetar med gatubarn. 
Resultatet blev otroligt bra och både jag 
och min faster fick lära oss många nya 
saker. 
 
Jag åkte tillsammans med min faster som 
pratat om Bolivia sedan jag var liten och 
rest dit många gånger, vi bodde på barnbyn 
Vida Nueva (Nytt Liv) och alla barn och 
vuxna där är verkligen snälla och bryr sig 
om varandra. De alla lever som en stor 
gemensam familj och det är något speciellt 
i luften mellan dem, det syns verkligen att 



de tycker om att vara med varandra. På 
barnbyn bodde vi i Svenskhuset, några av 
måltiderna åt vi tillsammans med hela 
barnbyn, andra åt vi i huset själv eller ute 
med kompisar. På barnbyn blev jag mycket 
välkomnad av både barn och vuxna, och 
jag fick, efter sisådär 16 år träffa mitt 
fadderbarn!! Det var sååå kul att äntligen 
få träffa henne. Hon och jag har skrivit 
mycket under de senaste åren, men att 
träffas på riktigt blir en annan sak. Mitt 
fadderbarn följde även med när jag och 
faster Johanna med vänner åkte och såg 
olika sevärdheter. De som jag och Johanna 
spenderade mycket tid med utanför 
barnbyn var människor som tidigare bott 
på barnbyn men nu växt upp och skaffat 
familj utanför barnbyn.  
 

 
Johanna delar ut hemstickade strumpor från 

Sverige 
 

Vanligtvis bor de som bott tillsammans på 
barnbyn nära varandra när de flyttar ut, de 
blir som deras släkt. Gruppen vi var med 
tog med mig på mycket, och det kändes 
som att jag väldigt snabbt kom in i deras 
gäng. De tog med mig till Kristusstatyn, 
Canchan (sydamerikas största marknad), 
många restauranger, Chaparee (djungeln) 
och de varma källorna uppe i bergen. En i 
gänget har en son som heter Gael. Gael 
blev min lillebror under veckorna jag var 
där och idag skriver jag med hans mamma 
lite då och då, jag saknar honom otroligt 
mycket. Men när jag åker tillbaka ska jag 
äntligen få träffa honom igen!! 
 
Innan jag och min faster reste ner till 
Bolivia hade vi en insamling här i Sverige. 
Många skänkte pengar och några skickade 
även med godis, leksaker, datorer och 
andra presenter. Med pengarna köpte vi  

 
Michel 

 
husgeråd till barnbyn, en ny tvättmaskin 
och vi bjöd även hela barnbyn med 
personal på en baddag på en badpark som 
ligger i närheten av Quilliacollo. Efter allt 
jag hört och läst om barnbyar visste jag 
inte hur jag skulle uppleva denna barnby. 
Men efter att jag har varit där måste jag 
säga att ni som stöttar denna barnby stöttar 
en barnby med glada barn och med 
personal som vill barnens bästa. 
 

 
Vattenföreställning i en park 

 
Efter resan kan jag även meddela att jag 
fått ett till fadderbarn. Det var många på 
barnbyn som jag spenderade mycket tid 
med, men Estefani kom till mig så fort jag 
kom innanför grindarna till barnbyn. Så 
numera har jag och min familj två 
fadderbarn! 
 
Puss och Kram, Hanna 
_____________________________ 
 
 



 
Studiefonden  
 
Idag har jag två veckor kvar att arbeta 
innan jag får fyra veckors semester. Den 
18 juli åker jag på en äventyrsresa med två 
kompisar. Vi åker till Svalbard vilket ska 
bli mycket spännande. Vi har nu precis 
köpt en insatslägenhet och krymper ned 
från fyra rum till två rum och kök. Vi 
kommer att behöva rensa rejält vilket 
känns bra. Jag har också köpt en motor-
cykel Kawasaki 650 er som jag ska an-
vända istället för Polismotorcykeln då jag 
närmar mig pension. Jag fyller 65 år i 
oktober, men fortsätter att arbeta lite 
längre. Arbetet med studiefonden har legat 
lite på is ett tag. I allafall är det 13 ung-
domar som studerar och det går bra för 
dem. Igår fick jag meddelande via Face-
book av Mary Ledezma  som just klarat 
inträdesprovet till Universitetet. Hon var 
mycket glad. Ungdomarna har vinter-lov 
just nu. Två veckor brukar de ha ledigt 
innan skolorna sätter igång igen. 19 år har 
vi lyckats	 hålla igång studiefonden vilket 
inte är så dåligt. Nästa år får det nog bli 
någon form av jubileum. 
 
Vi vill önska er alla en skön och trevlig 
sommar. 
 
Iréne o Stefan Tranemyr 
 
 

 
 
 
 
 

GLAD SOMMAR! 
 
 

 
GDPR 
 
Sedan 25 maj är det nya EU-regler som 
gäller kring hantering av personuppgifter. 
För oss är det viktigt att dina person-
uppgifter hanteras korrekt och säkert. Det 
handlar om vårt fadderregister som också 
är sändlista för Vida Nueva-bladet.  Vi 
arbetar därför med en förnyad policy. I vårt 
register finns troligen många inaktuella 
adresser och vi rensar efter hand bort dessa 
eftersom vi inte tillåts att spara inaktuella 
uppgifter. Inom en snar framtid kommer 
vår policy att finnas på vår egen hemsida. 
För dig som är fadder utgår vi ifrån att du 
medgivit att vi har med dig i vårt register 
för att kunna fullgöra vårt uppdrag. 
 
___________________________ 
 
 
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 
 
 

 


