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Önskar er en trevlig sommar!
 
Nu är sommaren här igen med sol och 

värme som vi behöver mer än någonsin 

efter ett tufft år med fortsatt pandemi. Nu 

börjar läget vända i och med att allt fler blir 

vaccinerade i Sverige, så förhoppningsvis 

väntar en mer normal tid någon gång i höst 

igen. I Bolivia är läget dock lite annorlunda. 

I ett brev för en dryg månad sedan berättar 

föreståndaren att vaccineringarna inte sker i 

den takt som regeringen utlovat på grund av 

att det saknas vaccin i hög utsträckning. 

Situationen är därför ansträngd i landet, 

berättar han. Glädjande är ändå att när det  

 

 

 

 

gäller barnen på barnbyn så mår de bra. 

Även om de haft några covid-fall så har de 

ändå klarat sig relativt bra. Barnen får också 

sin skolgång genom att skolan numera 

håller digitala lektioner. Genom extra hjälp 

har barnbyn kunnat köpa termometrar, 

munskydd och handsprit. Myndigheterna i 

Bolivia rekommenderar användande av 

munskydd på en helt annan nivå än i 

Sverige. Föreståndaren berättar att alla barn 

och ungdomar över 13 år samt all personal 

på barnbyn använder munskydd. När de 

åker och handlar  

 

 

 



använder de till och med dubbla munskydd  

och skyddsglasögon.  

I det här numret kommer vi att fördjupa oss 

lite i det fina samarbetet vi har med Second 

hand i Uddevalla. De har ett projekt kallat 

50-lappen som innebär att alla volontärer 

som arbetar i Second hand-butiken kan 

stödja oss eller någon annan 

samarbetspartner med 50 kr per arbetad 

volontärtimme. Läs mer om projektet i detta 

nummer.  

Jag vill än en gång passa på att be alla som 

skickar pengar att märka inbetalningarna 

tydligt så att redovisnings-byrån som vi 

anlitar kan se vilket ändamål som gåvan ska 

ha. Ska du betala till flera ändamål gör då 

separata inbetalningar. 

Märk betalningarna exempelvis på följande 

sätt för att det ska bli tydligt: 

• Fadderstöd (Barnbyn eller Barnets 

förnamn och efternamn) 

• Julpeng/Födelsedagspeng/Personligt 

konto ”Barnets förnamn efternamn” 

• Gåva barnbyn (skriv eventuellt syfte) 

• Studiefonden 

Vill du skicka pengar direkt till någon ung 

vuxen som flyttat ut från barnbyn som du 

har kontakt med är ett tips från oss att göra 

detta via Western Union. Läs mer på 

www.westernunion.com  

I detta nummer har vi inget speciellt 

ändamål som vi samlar in pengar till, men 

vill du skicka en extra sommargåva till 

barnbyn så kan du swisha till 1230561589 

eller skicka via bankgiro 846-8126. 

Stort tack för allt just du gör för barnen i 

Bolivia! Vi får så många hälsningar och 

tack som jag på detta sätt vill förmedla. 

Avslutningsvis vill jag önska er alla en 

härlig sommar!  

 

Magdalena Finné  

 

 

 
Försiktig bakning 

 

 
    

Vad hände efter barnbyn? 
 

Ann-Catrin Norman har kontakt med några 

av ungdomarna. Raira Fuentes som finns i 

Brasilien fick några frågor av Ann-Catrin. 

 

Hur många timmar arbetar du per dag?  

- 10 timmar  

Är du ledig på lördagarna och söndagar?  

- ja.  

Berätta lite mer om arbetet, hur bor du och 

med vem? I vilken stad i Brasilien? 

- Jag bor med mina syskon från barnbyn i 

min chefs hus, där vi även arbetar. I Sao 

Paolo i Brasilien. Arbetsvillkoren här är 

bra.  

Vilket datum åkte du till Brasilien?  

- Jag åkte i augusti 2020. 

Var det svårt att hitta arbete i Brasilien?  

- Inte här i Brasilien.  

Hade du ordnat ett arbete innan du åkte till 

Brasilien? - Ja. 

Hur länge kommer du att stanna där? - För 

tillfället, ett år till.  

Hur mycket tjänar du per månad?- Jag 

tjänar 2000 reales per månad. Vi är 10 

personer från barnbyn som arbetar här i 

Brasilien, men vi arbetar inom olika 

områden.  

Vad gör du på lördagar och söndagar när 

du är ledig? - På helgerna gör jag mina 

personliga saker o vilar. Jag går även ut för 

att umgås och göra saker tillsammans med 

mina syskon från barnbyn. 

 

 

 

 
Raira Fuentes 

 

 

 

 

http://www.westernunion.com/


 

     50-lappsprojekt i Uddevalla 
 

 
 

Sedan några år har vi i Boliviastiftelsen ett 

fint samarbete med Pingstkyrkans Second 

hand-butik i Uddevalla. Genom eldsjälar 

och ett speciellt projekt så kan pengar från 

butiken förstärka vår insats för barnens och 

ungdomarnas välstånd. Butikens pengar har 

använts till sjukvård, skolgång, material och 

renovering av husen på Barnbyn. Vi är 

mycket tacksamma för Second Hand-

butiken i Uddevalla och eldsjälarna som 

genom sin insats hjälper barnen i Bolivia. 

Ingemar Höögs som är samordnare och 

ansvarig har skrivit till oss om 50-

lappsprojektet 
 

Ingemar: 

För något år sedan utarbetade jag ett förslag 

som skulle hjälpa till med rekrytering av 

nya volontärer och stimulera våra trogna 

volontärer. Vi utarbetade ett förslag på fem 

olika biståndsområden, Bolivia, Uganda, 

Sydafrika, Argentina och ett lokakalt 

projekt i Uddevalla ”Saronhuset”. 

 

Vi hade samtal med våra volontärer för att 

få klart för oss att detta var områden som 

hade en förankring och intresse bland våra 

volontärer. När det gäller Bolivia så har vi 

en eldsjäl bland våra volontärer, Kerstin 

Eklund Petersson, som har ett mångårigt 

samarbete genom det fadderarbete som 

Boliviavännerna har haft i många år. Det 

visade sig att det blev en trogen grupp bland 

våra volontärer som stödjer detta projekt 

månad efter månad. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Renovering av kök 

 

Genom att arbeta som volontär på Pingst-

kyrkans Second hand butik i Uddevalla så 

avsätts 50 kronor att gå till det projekt som 

man har valt att vill stödja. Totalt har 

volontärerna arbetat ihop cirka 550 000 

kronor till Bolivia sedan vi började. 

 

Biståndsrådet har även kunnat fördela 

50 000 kronor extra till varje ”50-lapps 

område”. Dessa pengar kommer att 

användas till riktade projekt som vi har fått 

uppgifter om. 
 

 
Hjälp till sängkläder 

 

Den överenskommelse som vi har för 

närvarande gäller tom 31 december 2021. 

Men samtal pågår om att besluta om en ny 

avtalsperiod för åren 2022 – 2023. 

  

Du som läser detta och kanske bor i 

närheten av Uddevalla är alltid välkommen 

att hjälpa till som volontär i vår Second-

handbutik. Varje timme som volontär 

kommer att bidraga med 50 kronor till 

projektet i Bolivia. 
  
 En fortsatt skön sommar! 
 Ingemar Höögs 



 

Studiefonden 
 
Även detta år har studierna i Bolivia 

påverkats mycket av Covid 19.För fondens 

räkning har detta inneburit att några kunnat 

läsa enstaka kurser. Istället har vi påbörjat 

olika kurser på Barnbyn. Svetsning, 

bakning och sömnadskurser.  Lärarna har 

kunnat få en mindre lön för arbetet de gör. 

Lärare i svetsning är Cristobal. Han har 

tidigare bott på Barnbyn och fått 

Utbildning av Kjell Demker som byggt upp 

verkstaden. Beroende hur framtiden ser ut 

så kanske några ungdomar kan börja studier 

i höst eller i januari 2022. Vi ser själva fram 

emot semester som börjar om en vecka. 

 

Vi önskar er alla en fin och skön sommar. 

 

Irene o Stefan Tranemyr 

 

 
Utbildning i sömnad 

 

 

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 12 kr i porto, vilket vid många utskick ger 

en rejäl slant som istället kan gå direkt till 

barnen i Bolivia. 

 

(Pojken på framsidan heter Jhonatan) 

 

 

 

 

 

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,  

0155-284571 

tranemyr@swipnet.se 

 

E-post till barnbyn 

vidanueva.quillacollo@gmail.com 

 

Bankgiro 846-8126 

 

Swish 1230561589 

 

 

 

Boliviastiftelsen arbetsutskott; Dan 

Kihlström, Magdalena Finné och Ann-

Catrin Norman önskar alla en trevlig 

sommar med goda kakor bakade på 

Barnbyn. 

 

mailto:boliviabarn@telia.com
mailto:boliviabarn@xpress.se
mailto:mail@dankihlstrom.se
mailto:magdalena.finne@outlok.com
mailto:tranemyr@swipnet.se
mailto:vidanueva.quillacollo@gmail.com

