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José och några barn med nya bollar

Spännande besök på Barnbyn
I november månad besökte Stefan Tranemyr
och jag under en vecka Barnbyn. Från
insamlingsstiftelsen försöker vi göra ett
officiellt besök vart tredje år ungefär. Nu var
det dags igen för ett sådant besök. Stefan
och jag mottogs med stor värme och det
kändes att vi var väntade. Under en intensiv
och varm vecka träffade vi barnen,
personalen, föreståndaren och styrelsen. Vi
hann också med ett årsmöte som var
tidigarelagt för att att vi skulle kunna vara
med. Den största frågan just nu är
markavtalet med Quillacollo kommun. Efter
ett trettioårigt avtal gick detta ut i våras. För
så många år sedan låg Barnbyn i utkanten av
stan, nu ligger den centralt på grund av stark
expansion av kommunen. Av den
anledningen finns det bland de styrande
flera som kastar sina blickar på den 17000

kvm stora och gröna yta som Barnbyn utgör.
Frågan är inte löst men den lokala styrelsen
arbetar hårt för ett nytt avtal. Vi vågar
knappt tänka på vad som skulle hända om
det inte blir något avtal. En annan utmaning
är den mycket höga dollarkursen. Jämfört
med för några år sedan får vi betala över
tjugotusen mer per månad för de pengar vi
skickar ut till Bolivia varje månad. Detta
innebär stora utmaningar både för Barnbyn
och för oss i Sverige. Mer om detta kan du
läsa i
Johannas och Hannas artikel i bladet.
Besöket på Barnbyn kan sammanfattas med
att barnen har det bra men att husen och
bilarna mår mindre bra! GOD JUL!
Dan Kihlström, ordförande

Starten av en sjukvårdsfond –
för att barnen på barnbyn ska
kunna få den sjukvård de
behöver
Som sjuksköterska brinner jag såklart extra
mycket för allas rätt till sjukvård – speciellt
barns rätt till sjukvård för ett fortsatt gott liv.
Första gången jag var på barnbyn våren
2015 tillsammans med en vän. Jag kom i
kontakt med barnbyn via en nära vän som
hade kontakt med Stefan Tranemyr. Under
mina 6 veckor på barnbyn fångade barnen
mitt hjärta och min själ fullständigt. Deras
mod, livsglädje, tacksamhet och visioner om
framtiden fick mig att inse perspektiven i
mitt eget liv. Hur mycket jag har att vara
tacksam över och hur stora mina möjligheter
är till att hjälpa andra som behöver det. Tack
vare barnen på barnbyn och deras kärlek,
deras livsöden och genom våra samtal, insåg
jag meningen med mitt liv.

Olivia tillsammans med barnen

Meningen med mitt liv är att i största
möjliga mån hjälpa andra människor. Så
ofta jag kan. Med alla medel jag kan. I och
med detta har mitt engagemang för barnbyn
fortsatt efter 2015. Självfallet har mitt
privatliv påverkat mitt engagemang i
barnbyn, då jag lever tillsammans med
Daniel som är förr på barnbyn 1987. Han
kom till Sverige som 3-åring med sin pappa
och sina bröder. Vi träffades första gången
2014 i samband med volontärsarbete på en
organisation som arbetar med ungdomar och
blev då vänner.

Vänskapen utvecklades sedan och efter min
vistelse på barnbyn 2015 blev vi
tillsammans. April 2017 reste vi till Bolivia
tillsammans, och besökte då till- sammans
barnbyn. Ett känslosamt besök för oss båda
– med enormt mycket kärlek som
gemensam nämnare.

Gungorna används flitigt

När jag nu fyllde 30 år i september ville jag
satsa helhjärtat på en insamling där mina
nära och kära fick möjlighet att ”ge mig”
genom att ge till barnbyn. Jag meddelade för
barnbyn (Dan, Magdalena, Stefan) om min
idé och de gav mig ett syfte med min
insamling: en sjukvårdsfond. Det kändes
direkt så självklart och klockrent. Pengarna
som kommer in via faddrar och donationer
täcker inte de kostnader som krävs om
barnen behöver sjukvård. Därför startar nu
sjukvårdsfonden för barnen på Villa Infantil
Vida Nueva! Ett otroligt roligt uppdrag att
få vara en del av. Sjukvård är för oss här i
Sverige, för alla barn och ungdomar en
självklarhet oavsett familjens ekonomi. Det
är inte på samma sätt i Bolivia – men jag vill
arbeta för och verka för visionen om att det
kan bli så, oavsett i världen man bor! Just
barnen på barnbyn brinner min själ och mitt
hjärta extra mycket för – jag kommer alltid
jobba för er!
Olivia Kallioniemi
I insamlingsstiftelsen är vi mycket glada för detta
initiativ från Olivia. Med jämna mellanrum uppstår
behov av mer omfattande sjukvård för barnen och
därför kommer en sjukvårdsfond väl till pass. I
Bolivia finns ingen allmän sjukförsäkring. (Dan K)

Tankar och förslag efter
stiftelsens årsstämma i
Karlstad
Sitter på tåget, trötta men glada efter en bra
helg i Karlstad. Vi, Johanna och Hanna, har
fått vara med på årsmötet för
Boliviavännernas insamlingsstiftelse. Där
berättade vi om vår resa till barnbyn som vi
gjorde för ca ett år sedan, Dan Kihlström
berättade om när han och Stefan Tranemyr
reste dit i början av november detta år och
dessutom var det många samtal om
budgeten och antalet faddrar. De senaste
åren har man skickat ut 7000 US dollar till
barnbyn varje månad. Enligt budgeten
framöver kommer utskicket till barnbyn att
ligga på 6300 US dollar p.g.a. att ekonomin
annars inte går ihop. Nere i Bolivia behöver
de egentligen 8000 US dollar för att gå runt
då priserna gått upp. Dessutom är det för
tillfället en hög dollarkurs som gör att det
behövs extra mycket pengar för att få ihop
månads utskicket.

2. Vi har gjort en liten uträkning. I dagsläget
är vi ca 200 faddrar som varje månad
skickar pengar till de underbara barnen i
Bolivia. För att kunna skicka ut 7000 US
dollar skulle vi alla behöva öka vårt
månadsbidrag till Barnbyn med 34 kr.
34kr!!!! Vad får du för 34 kr här hemma i
Sverige? En liten kaffe? Två Loka? Ca 2 kg
potatis?
Vill vi nå 8000 US dollar behöver vi faddrar
lägga till 83 kr varje månad.

Barnen hjälper till med odlingarna
Självklart kan det vara så att inte alla kan ge
mer varje månad. Men det finns säkert
många av oss som klarar av att ge detta,
vilket gör att vi i slutändan ändå kan få ihop
mycket pengar. Vi kan alla hjälpas åt på
olika sätt, prata med vänner och bekanta,
värva faddrar, sprida på sociala medier eller
öka sitt månadsbidrag. TILLSAMMANS
KOMMER VI ATT
KLARA AV DETTA!!

Kycklingfest för alla på Barnbyn

Johanna Lindgren och Hanna Lindgren
_________________________________

Vida Nueva-bladet digitalt?
Vi ser två möjligheter till att kunna höja
månadsutskicket.
1. Om Boliviavännernas insamlingsstiftelse
får in 45 nya faddrar skulle
månadsutskicket bli 7000 US dollar. Om vi
vill skicka ut 8000 US dollar/månad behövs
det 106 nya faddrar. Detta blir väldigt svårt
men det är absolut inte omöjligt. Så genom
att sprida behovet av faddrar på sociala
medier samt att prata med vänner och
bekanta om ditt fantastiska engagemang
för barnbyn i Bolivia så kanske även de vill
bli fadder och hjälpa till.

Skulle ni vilja ha Vida Nueva-bladet via
mail istället, och därmed spara portot på 9
kronor? Hör då av er till någon av följande
mailadresser;
magdalena.finne@outlook.com eller
boliviabarn@telia.com
Denna gång har vi dock valt att skicka med
post till alla som får brev och foton från sina
fadderbarn, även om ni redan anmält att ni
vill få utskicket via mail. Framöver kommer
vi dock att skicka allt digitalt istället.

Redovisning av Utmaningen

Stefan samtalar med nye ordföranden
Ernesto Inochea

Studiefonden

I förra Vida Nueva-bladet utmanade jag er
att skänka en krona extra per barn, det vill
säga 50 kr och märka betalningen med
Utmaningen. Det kom då in 6 425 kr. Tusen
tack alla som var med och bidrog!
Läs nu uppmaningen från Johanna och
Hanna Lindgren och se på vilket sätt du kan
fortsätta att bidra. Ifall du nu i jultid vill ge
en extra julgåva eller kanske inte vet vad du
ska ge i julklapp till den som har allt, så kan
vi tipsa om att ge en julgåva till barnbyn. På
hemsidan under senaste nyheter går det att
skriva ut ett gåvobevis som du kan ge istället
för en julklapp.
Magdalena

_____________________________
I november hade Dan Kihlström och jag
förmånen att få besöka Barnbyn. Det var
mycket trevligt att träffa barnen och
ungdomarna igen. Senast vi var där var
2015. Flera av ungdomarna skulle ta
studenten i december och några av dem tog
studenten förra året. Nu är det 10 stycken
som ska försöka att klara proven för att
komma in på olika Universitetsutbildningar.
Jag hade möjlighet att bjuda alla som flyttat
ut från Barnbyn på en restaurang. Jag hade
bokat för 50 personer, men det kom 72
stycken. Flera av dem hade fått barn sedan
vi träffade dem senast. Det blev som en stor
släktträff. Vi åt oxfilé, pommes frites,
salladsbord och glass till efterrätt. Mycket
uppskattat. Vår Second-Handbutik "Öppen
Hand" bjöd på kalaset. 2019 blir en
utmaning för studiefonden. Om alla lyckas
komma in på sina utbildningar blir det drygt
20 stycken som kommer att studera. Jag får
nog lägga på ett kol extra för att samla in
mer pengar. Ett stort tack till alla som
skickat pengar under året.

Kontakter och konton
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, 0155284571 tranemyr@swipnet.se

Hälsningar Iréne o Stefan Tranemyr

GOD JUL och
GOTT NYTT ÅR!

E-post till barnbyn
vidanueva.quillacollo@gmail.com
Bankgiro 846-8126
Swish 1230561589

