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Alla barn och ungdomar på Barnbyn samlade (foto Nils Lamberth)

Fantastiskt år igen
Ännu ett verksamhetsår är avslutat för
Boliviavännernas insamlingsstiftelse och
den 30 november hade vi årsstämma i
Karlstad. Under det gångna året har vi
skickat 6300 US-dollar varje månad till
Barnbyn! Fantastiskt! Utöver detta har det
skickats pengar till födelsedagar och
julklappar samt pengar till lägerverksamhet
och till underhåll av barnbyns bilar. Det är
ni alla faddrar som är med och gör skillnad
för de 50 barnen och ungdomarna på
Barnbyn i Bolivia. Vi är också otroligt
tacksamma för det ekonomiska stöd vi får
från Second Hand-butiken i Uddevalla,

Barnloppisen i Pingstkyrkan Karlstad,
Grind-torpskyrkan i Täby samt Second
Hand butiken och församlingen i Nyköping.
Utöver dessa större insatser får vi bidrag
från enskilda och församlingar! Stort tack
till er alla nämnda och icke nämnda!
Fantastiskt. Under året har dollarkursen
varit fortsatt mycket hög, eller kanske
svenska kronan låg, vilket naturligtvis
påverkat kostnaden för utskicket av pengar
till Barnbyn. För Barnbyn har det varit ett
turbulent år eftersom politiska grupperingar
i Quillacollo uttalat att man vill använda
barnhemmet till andra ändamål som till

exempel ett sjukhus eller en skola. Därmed
skulle barnhemmet försvinna. Efter stöd
från barnmyndigheter, regionparlament och
inte minst styrelsen och barnen är dessa hot
nu undanröjda och man arbetar nu för ett
långsiktigt markavtal för Barnbyn. Det har
också varit politiskt turbulent efter
presidentvalet vilket också påverkat
verksamheten på Barnbyn, inte minst
ekonomiskt. Mer om detta i särskild artikel
med rapport från föreståndaren på barnbyn.
Behoven gör att vi egentligen skulle behöva
skicka mer pengar än 6300 varje månad
men det tillåter inte vår nuvarande budget.
Ytterligare påfyllning av inkommande
bidrag skulle naturligtvis förändra den
möjligheten! Än en gång; tack för allt ni gör
för barnen på Barnbyn! God jul och Gott
Nytt år!
Dan Kihlström, ordförande
_________________________________

Barnen får hjälpa till med matlagning

Birgith Lamberth har besökt
barnbyn
Att få resa en gång till till Bolivia hade jag
inte vågat drömma om. Men den 9 oktober
bar det iväg tillsammans med min bror
Gunnar. Vårt uppdrag från Hjärtegåvan i
Deje, som står för ett socialt projekt för
fattiga barns skolgång och en tallrik mat,
var att vi skulle få till en ny
överenskommelse mellan projektet och
kyrkan. Vi upplevde att allt föll på plats de
två veckorna vi var där.
Att komma till barnbyn, få träffa Noemi,
José och Jhonny som vuxit upp hos oss
under min tid är så roligt. För att inte tala
om att få möta kärleken av alla nya barn
samt de som fanns där för sju år sedan.

Det föll sig inte bättre än att två dagar efter
vår ankomst råkade jag fylla år. Den
eftermiddagen strömmade det in en lång rad
av ”mina barn” som hade hyrt in en kristen
sånggrupp som underhöll oss i 1 ½ timma.
Vi hade legat lågt om vår resa, men ryktet
gick att ”mamma Birgith” hade kommit. Jag
mötte så mycken kärlek, är så tacksam att få
se dem alla igen.
Barnbyn har stora behov, både av
renovering av hus och bohag efter 31 års
bruk. Lönerna är låga, maten har blivit
mycket dyrare. Pengarna räcker inte till
frukt längre. Det går inte att neka
myndigheter att placera barn med behov
där. Plats finns ju…
Det kändes bra att vi från Hjärtegåvan
kunde ställa upp med renovering av
duschar, toaletter, kranar och dylikt, trasiga
elkontakter samt ledlampor till utebelysning.
Toyotan med flak har lagt av. Ingen
mekaniker kan komma underfund med vad
som är felet, Toyotas egen verkstad
kanske…. men det kostar för mycket. Den
behövs ju verkligen till alla inköp av
matvaror och gasbehållare.
Under vår sista vecka där, efter valsöndagen, började blockader och oroligheter. Jag har just översatt barnens brev till
faddrarna. Många av dem ber oss att vi alla
ska komma ihåg och be för Bolivia. Låt oss
förenas i bön för barnbyn och för landet.
Glöm inte att barnen på barnbyn ber för er
alltid. Vilken förmån! Önskar er alla ett gott
och välsignat nytt år!
MVH / Birgith

Utdrag ur brev från
föreståndaren Jonny
”Kära Dan, för mig är det alltid ett nöje att
skriva några rader för att kunna informera
er om situationen på barnbyn. Snart avslutas
terminen för våra barn och ungdomar och
då närmar sig den tiden som de väntat mest
på, julen.
Angående situationen om markavtalet med
kommunen har det avstannat i ett
avvaktande läge beroende på de
konflikterna som har passerat här i
kommunen/länet. Den organisation som
Gunnar Lindgren är ansvarig för gav oss
pengar som ska användas till att göra några
reparationer/fix av husen, snälla tacka
Gunnar och hans organisation från alla oss.
Som du vet angående det som hänt och
händer i vårt land, måste jag tyvärr berätta
att vår ekonomiska situation just nu är
väldigt svår då livsmedel, som för oss är av
första nödvändighet som; grönsaker, frukt,
ris, pasta, kött och kyckling ökar mycket i
pris och det är svårt att kunna göra inköp
och när vi kan köpa, är priserna mycket
höga.
Vi befinner oss i mycket svåra stunder, då
vi nära barnbyn kan höra slagsmål och dån
från dynamit. Jag vill informera er om att
barnens säkerhet är prio ett och vi håller
dem nära sina hus, vi stänger av alla lampor
på barnbyn för att man ska tro att ingen bor
här. Vi ser militären ta över gatorna

beväpnade för krig för att återställa ordning,
och under nätterna flyger krigshelikoptrar
över oss för att kontrollera med ljus från
himlen att det inte är oordning i
Cochabamba och Bolivia och under dagen
flyger krigsflygplan mycket lågt över våra
huvuden. Vi tackar Gud för att varken våra
barn eller ungdomar råkade ut för något
trauma detta tröstar oss lite. När det gäller
våra äldre ungdomar är det annorlunda, då
de genom media har sett vad som händer i
landet, med dem har vi fått prata med för att
de ska förstå vad det är som händer i Bolivia
och ge dem försäkran om att detta kommer
att övergå och att situationen snart kommer
att lugna sig och att det kommer bli fred
mellan bolivianer. Vi ber er att hjälpa oss i
bön för att Gud kan bringa lugn och fred till
mitt land.
Vi vill skicka er en värmande kram och
önska er, från alla oss på barnbyn; barn,
ungdomar och personal, att ni får en god jul
och att det kommande året ger er mycket
glädje och välsignelse från Gud till era
hem.”
__________________________________

Foton Emilia Finné

__________________________________
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Studiefonden
I juli i år firade Studiefonden 20 år. Jag
startade den tillsammans med Richard
Torricco. Jag samlar in pengar i Sverige och
Richard sköter all administration i Bolivia.
Det var 57 ungdomar som bodde på
Barnbyn 1996-1999 då vi jobbade där. Alla
dessa har på något sätt fått hjälp ur fonden.
Nu finns det 50 nya som behöver hjälp
framöver.
Jag ville uppmuntra Richard och betala en
resa till Sverige för honom. Efter lite
kontakt med Sveriges ambassad i Colombia
fick Richard och hans fru Juana visum att
komma till Europa under två veckor. Jag tog
ansvar för alla kostnader beträffande mat o
logi. De bodde hos oss i Nyköping en dryg
vecka. Vi åkte runt och hade ett tufft
schema så att de skulle se så mycket som
möjligt samt träffa missionärer som de
jobbat med i Bolivia. Det blev 165 mil
mellan Jönköping och Uppsala. De fick åka
båt i den sörmländska skärgården samt
viltsafari där vi såg ca 500 hjortar, rådjur
och en älg. Juana som är föräldralös fick
träffa missionärer som hjälpte henne och
hennes syskon när de var små. Det blev kära
återseenden och hon fick många bilder då
hon var liten. Hon hade aldrig sett dem
tidigare.
De fortsatte sedan till Spanien några dagar
där Richard har en syster. De var mycket
glada för besöket i Sverige. De uppskattade
allt det gröna med gräs, skogar samt havet.
Att åka med en liten snipa på Östersjön var
en höjdpunkt.
Vi vill tacka alla som under åren sponsrat
studiefonden. Tre ungdomar på Barnbyn
tog studenten nu i december och vill studera
framöver.
Julhälsningar Iréne o Stefan Tranemyr

__________________
GOD JUL
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GOTT NYTT ÅR!

Luz 2 år behöver faddrar
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www.boliviabarn.com
Insamlingsstiftelsens mailadress
boliviabarn@telia.com
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E-post mail@dankihlstrom.se
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och administratör
magdalena.finne@outlook.com
Studiefonden
Iréne o Stefan Tranemyr,
070-5426779
E-post stefan.tranemyr@gmail.com
E-post till barnbyn
vidanueva.quillacollo@gmail.com
Bankgiro 846-8126
Swish 1230561589

