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Trevlig sommar!
Nu är sommaren här igen och när detta
skrivs är det som ljusast på året. Snart är det
semester för min del och möjlighet till
avkoppling med nära och kära. Jag erkänner
att det inte är lika lockande att sätta sig
framför datorn på ledig tid då, men får man
rapporter från barnbyn eller mejl från er
gåvogivare så gör jag det gärna. Under
våren har det varit och är fortfarande en
rekordhög växlingskurs, vilket påverkar
Insamlingsstiftelsen ekonomi negativt. För
att hålla ekonomin i schack togs beslut vid
senaste årsmötet om att fortsättningsvis
skicka 6300 US dollar per månad istället för
som tidigare 7000 USD. Detta, tillsammans
med det fina samarbetet vi har med
Uddevalla Second hand har haft en positiv
effekt på stiftelsens ekonomi. Vi har därför
under senaste halvåret klarat av att skicka
det vi lovat varje månad, utan att nervöst
behöva följa kontoställningen dagarna före
månadsutskicken. Tidigare har det vissa
månader inte funnits tillräckligt med pengar

att skicka, utan rättning har fått ske en
annan månad istället. Tyvärr påverkar en
sänkning av månadsutskicken så klart
barnbyns ekonomi negativt och det har fått
till följd att de måste spara in på vissa
utlägg. Dessutom är till exempel bilarna i
dåligt skick och behöver lagas. Vi
uppmanar därför till en separat insamling
till detta som Stefan skriver mer om i detta
nummer. För att tjäna egna extra pengar har
barnbyn återigen börjat baka bröd och sälja,
detta efter att ugnen kunnat lagas. Varje dag
görs nu 130 bröd som barnbyn säljer på
gatan. Planen är att inom en snar framtid
öka försäljningen ännu mer om möjligt.
Vad gäller markfrågan så är den fortfarande
inte löst. Barnbyn har till sin hjälp en
advokat som arbetar för att få till ett förnyat
avtal gällande rättigheterna till marken där
barnbyn är placerad. Föreståndaren Jhonny
Montaño ber er om att komma ihåg dem i
era böner och önskar ekonomiskt stöd för
att klara av de extra advokatkostnaderna.

För övrigt mår barnen och ungdomarna bra.
Det bor just nu 47 barn och ungdomar på
barnbyn. Att de har det bra och trivs kan
Emilia intyga som besökte barnbyn under
en och en halv månad. Hon berättar mer om
sitt senaste besök i detta nummer. I förra
numret uppmanades vi av Johanna och
Hanna att öka vårt månadsutskick. Flera har
gjort detta och det är vi jättetacksamma för.
Om någon mer vill bidra på detta sätt eller
värva nya faddrar och andra gåvogivare så
gör gärna detta. Jag vill också tipsa om
möjligheten att bli barnbyfadder. Då är man
inte fadder till ett specifikt barn utan stödjer
hela barnbyn via ett kontinuerligt
månadsgivande. Jag vill passa på att önska
er alla en härlig sommar och att säga ett
stort tack till det just du gör för barnen och
ungdomarna i Bolivia!
Magdalena Finné
__________________________________

Emilia tillsammans med barnen

Barnbyn rond tre
Två år efter att jag lämnade barnbyn efter
min tid som volontär, var jag tillbaka igen.
Jag höll mitt löfte som jag gav barnen; att
återvända inom 2 år. När jag klev innanför
grindarna, kändes det som att komma hem
igen. Trots att klockan var 06:00 och jag
hade en lång bussresa och några timmar på
Cochabambas busstation i bagaget, var jag
inte trött, inte det minst. Ren och skär glädje
var det enda jag kunde känna, för så fort jag
steg in, omfamnades jag av barn. Både stora
och små och lyckan i deras ögon; kan inte
mätas med något. I Quillacollo var jag i 1 ½
månad och under denna tid skulle det hinnas
med en rad olika aktiviteter som barnen
önskade att vi skulle göra. Jag återupptog
mina engelskalektioner, bakade kladdkaka
och chokladbollar i omgångar och även

potatisgratäng på barnens önskan. Vi
spelade mycket fotboll, basket och gjorde
olika tävlingar. Jag anordnade karaokekväll
och biokvällar med popcorn, snacks och
dricka i apollo grande (stora salen).

Pepparkaksbak

Den 12/12 var det pepparkaksbak på
schemat och alla som ville fick vara med
och baka, vilket resulterade i att jag
spenderade ca. 8 timmar i la panaderia
(bageriet). Barnen delades upp hus vis och
fick komma och baka en specifik tid. Alla,
både stora och små var engagerade och
tyckte det var jätteroligt att få trycka ut olika
figurer i degen, men allra bäst tyckte de
ändå att det var då de fick prov smaka. Vad
barnen inte visste, var att pepparkakorna
skulle
användas
till
Luciafirandet
morgonen därpå, då jag och några ur
personalen och de äldsta ungdomarna
väckte upp husen med sång, pepparkakor
och kolor.

Här bakas sex stycken kladdkakor
till hela barnbyn

Att ha ett Luciatåg på barnbyn har blivit en
tradition som skall genomföras när en
svensk är på besök under Lucia, så barnen

hade frågat mig i flera dagar innan om det
skulle bli av och när det i så fall skulle vara,
men jag höll god min och sa ingenting. Så
alla blev mäkta förvånade när vi kom på
morgonen, men självklart väldigt glada. I
flera veckor efteråt kunde man höra
sångerna nynnas och sjungas.

På väg till studentfirande

De senaste 4 åren har jag firat 2/4 jular på
barnbyn och 3/4 nyårsaftnar. Att vara där
under julhelgen har blivit lika normalt som
att fira i Sverige. Julen firas med aktiviteter
under dagen och med gemensam middag,
uppvisningar och julklappsutdelning på
kvällen. Likt ett julfirande i Sverige kan
tyckas, men skillnaden är ändå stor. De
flesta av barnen har ingen familj att kunna
fira med eller föräldrar som köper presenter
till dem. Så personalen gör ett mega jobb för
att se till att inget av barnen ska känna sig
utanför eller känna att något fattas. Varje
barn får en julklapp och det ses till att alla
ska vara en del av gemenskapen, för att alla
ska få ett så bra firande som möjligt. Jag har
aldrig varit någonstans där det finns lika
mycket julglädje som vad det gör på
barnbyn. Alla gör sitt yttersta för att det ska
bli en bra kväll. Barnen sätter på sig sina
finaste kläder, hjälper till med middagen
och ger julklappar till varandra – det lilla de
har, det ger de bort till någon annan. Och det
är väl ändå det som julen handlar om; glädje
och gemenskap.
Efter julen ordnade jag så att vi alla fick åka
på utflykt till ett närliggande aktivitets -och
poolområde. Förutom pooler med rutschbanor fanns det även en fotbollsplan,
klätterställningar och olika djur att gå och
titta på. Det fanns något som alla tyckte var
roligt så det var ett glatt gäng som åkte hem
på kvällen.

Jag förstår dem som återkommer med
jämna mellanrum till barnbyn Villa Infantil
Vida Nueva, för det är precis vad jag också
kommer att fortsätta göra. Jag tror att alla
som varit där, kan hålla med mig om att
barnen och personalen lämnar ett avtryck i
ens liv och gör att man uppskattar det man
har. Dessa människor har fått en stor plats i
mitt hjärta och jag önskar att alla hade
möjlighet att lära känna dem.
Emilia Finné
__________________________________

Sommarupprop bilar

Barnbyns tre bilar är i stort behov av
reparationer och service. Vill du vara med
och sponsra detta är vi mycket tacksamma
för en gåva till detta. Minibussen på bilden
har en tid varit den enda som fungerar och
har därför använts både till persontransporter och matinköp. De två jeeparna
har krånglat och därför stått still. De behövs
till matinköp och materialtransporter. Märk
sommargåvan med ”bilar”.

Kontakter och konton
www.boliviabarn.com
Insamlingsstiftelsens mailadress
boliviabarn@telia.com

Studiefonden
Nu har vi bara tre dagar kvar att arbeta
innan det är dags för semester. Arbetet med
studiefonden löper på som tidigare. Ett 80tal ungdomar från Barnbyn har nu fått
möjlighet till studier i olika former. Tre
ungdomar förbereder prov för att komma in
på Universitetet till hösten.
Vi har bjudit in Richard och Juana till
Sverige. Richard arbetade vi tillsammans
med tre år på Barnbyn och han efterträdde
oss senare som föreståndare på Barnbyn.
Richard har ansvarat för studiefonden i
Bolivia sedan 1999. Vi hämtar dem på
Arlanda den 8 juli och de kommer sedan att
vara här knappt två veckor.
Vi ska visa dem den vackra skärgården runt
Nyköping och det blir även en kort sväng
till Småland där de har vänner. Det är första
gången de är i Sverige och det blir säkert ett
stort äventyr för dem.

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 vill önska er alla en glad och trevlig
sommar.
Irene o Stefan Tranemyr

_________________________
Vida Nueva-bladet digitalt?
Ifall du fick Vida Nueva-bladet med vanliga
postgången denna gång – Du vet väl om att
du kan anmäla dig till att få nyhetsbrevet
digitalt istället? Skicka då din mailadress
till boliviabarn@telia.com
För varje
nyhetsblad som vi kan skicka digitalt sparar
vi 9 kr i porto, vilket vid många utskick ger
en rejäl slant som istället kan gå direkt till
barnen i Bolivia.

Boliviastiftelsen
arbetsutskott;
Dan
Kihlström, Magdalena Finné och AnnCatrin Norman önskar alla en trevlig
sommar med en miljöbild från Barnbyn.

