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Julfest på Barnbyn 

 

 

RING IN ETT BARNENS ÅR!

Ring klocka, ring i bistra nyårsnatten är en 

känd dikt som varje nyårsnatt framförs från 

Skansens scen i Stockholm och som vi kan 

följa i direktsänd TV. Ofta omtolkas den 

och de kända skådespelarna gör ofta någon 

egen liten förändring. I en av raderna 

utropas ett tusenårigt fredsrike. Den 

visionen är viktig men jag skulle vilja ändra 

någon rad i dikten och utropa ”Ring in ett 

barnens år!” Det år som ligger bakom har 

varit ett dramatiskt år på flera sätt. Inte 

minst den pågående pandemin har 

begränsat oss alla på olika sätt. Vi utgår 

ifrån hur det brukar vara för oss vuxna när 

det gäller arbete, föreningsliv och umgänge. 

Hur har det varit och är för alla barn? Som 

det inte varit nog för barnen på barnbyn 

Vida Nueva med att vara innestängda under 

året har de också    drabbats av beskedet från  

Quillacollo kommun att det kanske måste 

flytta från den plats många av dem vistats 

på sedan de var mycket små. I en särskild 

artikel i bladet utvecklar jag denna 

problematik. Vi i ledningen för Bolivia- 

vännernas insamlingsstiftelse är oerhört 

tacksamma för er insats under 2021. Alla ni 

faddrar och gåvogivare, secondhand-

butiker, kyrkor och organisationer som 

bidragit till att göra skillnad för de femtio 

barnen på barnbyn Vida Nueva Villa 

Infantil i Bolivia. Vi lovar fortsätta göra allt 

för att verksamheten ska kunna fortsätta på 

nuvarande plats och vi hoppas ni vill 

fortsätta ert engagemang 2022! Nu ringer vi 

in barnens år! 

 

Dan Kihlström, ordförande 

 



Dramatisk höst på Barnbyn 

 

För barnen och personalen på barnbyn har 

det varit minst sagt en dramatisk höst. Inte 

nog med allt vad pandemin innebär så har 

de levt med hotet om att Barnbyn kommer 

stängas och flyttas. Vi tar det från början. 

 

 
Entrén till barnbyn 

 

Allt sedan barnhemmet byggdes på 1980-

talet har ett gott förhållande rått mellan 

kommunen och barnbyn. Från början fanns 

ett mångårigt avtal vad gäller marken och 

under senare tid har detta avtal fått gälla tills 

vidare. För något år sedan började ledande 

personer i kommunen höra av sig och 

menade att platsen skulle användas till 

sjukhus, polisstation, skola med mera. Detta 

avstyrdes dock och tills nyligen har det varit 

lugnt. Alltsedan dess har ledningen på 

barnbyn jobbat hårt för att få till ett nytt 

kontrakt. I mitten av hösten fick dock 

ledningen för barnbyn ett brev som 

meddelade att barnbyn skulle stängas och 

att en ny plats erbjöds för barnhem. Därefter 

följde kontroller på barnbyn där 

myndigheter fann sanitärs- och 

säkerhetsbrister.  

 

 
Hantverksworkshop 

 

Vi uppfattar detta som ett sätt att hitta 

lämpliga argument för en stängning. 

Självklart är det viktigt att ställda krav 

uppfylls men vi menar att pandemin har 

varit och är en utmaning för både barn och 

personal att hålla ordning på allt. De har ju 

trots allt varit mer eller mindre instängda på 

barnbyn under hela året. Både ledningen på 

barnbyn och vi i insamlingsstiftelsen har 

gjort allt för att barnbyn ska kunna leva 

vidare på nuvarande plats och just nu vet vi 

inte hur framtiden ser ut. Vi kommer arbeta 

på som vanligt tills vi fått någon sorts svar 

från kommunledningen i Quillacollo där 

frågan just nu ligger. 

 

 
Gott Nytt År! 

 

För oss som styrelse för Boliviavännernas 

insamlingsstiftelse i Sverige är det av 

naturliga skäl svårt att kunna följa alla 

detaljer i den senaste tidens händelser 

gällande barnbyn Vida Nueva Villa Infantil, 

Quillacollo, Bolivia. Vi försöker verkligen 

följa verksamheten och vi ställer också krav 

på densamma. Vart tredje år försöker vi från 

stiftelsen göra personligt besök på plats i 

Quillacollo där vi noga följer upp främst hur 

barnen har det socialt, fysiskt, psykiskt, den 
fysiska miljön och medicinskt. Senaste 
officiella besöket var 2018 men flera 
svenskar har sedan dessa besökt Barnbyn 
och kunnat ge omfattande rapporter.  
 

 
Bakning på gång 



Vid varje besök lämnar vi förslag till 

förbättringar och ofta gör vi extra 

insamlingar i Sverige för att detta ska kunna 

förverkligas. Det senaste är att vi genom 

Pingst Second hand i Uddevalla kunnat 

sända en större summa pengar som ska 

användas till totalrenovering av kök och 

badrum i alla hus. Tidigare har Hjärte-

gåvans second hand i Deje bidragit till 

bland målning av yttertak och väggar. 

 

 
Fysisk aktivitet varje dag 

 

Efter genomförda besiktningar från 

myndigheter den senaste tiden har vi 

förstått att det finns en del anmärkningar. 

Vår bedömning utifrån den information vi 

fått, är att dessa går att åtgärda om vilja och 

resurser finns. Vi är villiga att försöka bidra 

på olika sätt om det upprättas en rimlig plan 

för förbättringar på Barnbyn. Med 

utgångspunkt från barns rättigheter menar 

vi att en förbättringsplan för nuvarande 

barnhem är långt mycket bättre än att flytta 

verksamheten till en helt ny plats.  

 

 

 
På utflykt 

 

Vi menar att den plats som föreslagits som 

nytt barnhem inte alls lämpar sig lika bra för 

barnbyns verksamhet.  Nuvarande plats och 

byggnader är anpassad för ett 

familjeliknande boende med en utemiljö 

lämpad för både fysisk aktivitet och för 

självhushåll av potatis, frukt och grönsaker. 

menar vi passar bättre till den typ av 

verksamhet som handlar om att dela upp 

barn och ungdomar i mindre 

familjeliknande grupper.Dessutom finns 

lämpliga skolor för barnen i nära anslutning 

till barnbyn. I närheten finns också tillgång 

till läkar- och tandvård. 

 

 
På utflykt 

 

Vår organisations kontrakt och samarbete 

gäller verksamheten och organisationen på 

nuvarande plats. Om myndigheter och 

kommun väljer att flytta verksamheten får 

de ta det fulla ekonomiska ansvaret. Om 

förhandlingar däremot skulle kunna landa i 

ett avtal på flera år mellan Barnbyns 

styrelse och kommunen kommer vi göra allt 

för att stödja den lokala styrelsen i arbetet 

med organisationsförändringar och 

praktiska förbättringar på nuvarande plats 

för barnbyn. För oss i insamlingsstiftelsen 

är det viktigt att utgå från de utsatta barnens 

situation och behov och det menar vi 

tillgodoses på bästa sätt på nuvarande 

barnbyn.  

 

Dan Kihlström, ordförande 

insamlingsstiftelsen 

 

 

 

Julfest på Barnbyn 

 

Följ oss på Facebook 

Villa Infantil Vida Nueva 

 



 

Miljöbild från barnbyn 

 

Studiefonden 

Ytterligare ett år har gått utan att några 
har kunnat studera vidare i Bolivia. Nu 
ser det ut som att det finns möjlighet till 
studier igen. Jag har skickat ut 25 000 kr 
som kommer att räcka en stund. Fem  
ungdomar planerar att börja sina studier 
i början av nästa år. De kommer att 
studera till sjuksköterska, förskollärare 
och lärare. Vi hoppas att det går som 
planerat. 
 
Studierna kostar ca 500 kr/mån för var 
och en. Därutöver kommer kostnader för 
material samt resor. Själv har jag varit 
pensionär i drygt en månad nu. Jag får lite 
mer tid att kunna söka pengar till 
studiefonden. Dessutom försöker jag 
jobba en dag/vecka i kyrkans Second-
Handbutik. Jag har varit i styrelsen i 
många år, men jobbar nu på golvet med 
allehanda sysslor. Igår var jag med och 
lastade en halv långtradare med 
kartonger, sängar och kläder som skickas 
österut. Ca 400 kartonger och kanske 
100 klädsäckar lyfte jag och som vi sedan 
körde på säckkärror och lastade på. 
Nästa vecka blir det nog lite mindre tungt 
jobb. 
 
Gott Nytt År önskar 
Irene o Stefan 
  
 

 

 

Vida Nueva-bladet digitalt? 
 

Skulle ni vilja ha Vida Nueva-bladet via 

mail istället, och därmed spara portot på 13 

kronor? Hör av er till följande mailadress;  

 

boliviabarn@telia.com 

 

 

 

 

 

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  

Irene o Stefan Tranemyr,  

070-542677 

stefan.tranemyr@gmail.com 
 

 

E-post till barnbyn 

vidanueva.quillacollo@gmail.com 

 

Bankgiro 846-8126 

Swish 1230561589 
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