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Hus och vattentorn på Barnbyn 

 

 

Ge en sommargåva till nya möbler

Nu är sommaren här igen och det är återigen 

dags att få en uppdatering från Bolivia 

genom detta blad. Denna gång har vi flera 

rapporter direkt från Bolivia genom att både 

föreståndaren och en av de anställda skrivit 

till er. Dessutom har vi några citat från 

barnens brev till faddrarna om deras 

upplevelse av pandemin. 2021 var ett 

turbulent år i barnbyn, på grund av både 

pandemin och oroligheterna kring barnbyns 

placering och eventuella tvångsförflyttning 

(se Dans Kihlströms artikel i januarinumret 

av Vida Nueva). Nu under våren har det 

lugnat ner sig kring markfrågan och även 

om det bara är tillfälligt är det skönt med ett 

andrum för personalen på barnbyn. 

Dessutom börjar även livet i Bolivia återgå 

till det nya normala efter pandemin. Denna 

sommar skulle jag vilja be er om att skänka 

en extra gåva till möbler. Det är som ni 

säkert förstår ett stort slitage på möblerna i 

husen där barnen bor och föreståndaren 

Jhonny har tidigare frågat om vi kan hjälpa 

till med att köpa nya soffor och möbler till 

vardagsrummen i husen.  

 

 
 

Ifall du vill vara med och bidra kan du 

swisha eller sätta in en gåva. Märk betal-

ningen med Sommargåva möbler. Swish-

nummer 1230561589. Bankgiro 846-8126. 

Ha nu en fin sommar! 

 

Magdalena Finné 

 



Brev från föreståndaren på Barnbyn: 

 

Kära vänner i Sverige, det är en ära att få 

skriva några rader till er om hur den aktuella 

situationen är på barnbyn. Jag vill börja med 

att tacka er för era insatser för barnbyn, utan 

er hjälp hade det inte funnits någon barnby. 

Jag skickar er ett stort tack å alla barns 

vägnar. Låt er inspireras av denna bibelvers.  

Var glada i alla lägen. Be jämt; tacka Gud 

vad som än händer. Så vill Gud att de som 

tillhör Kristus ska leva. ( 1 Tess 5:18) 

 

För tillfället bor det 37 barn och ungdomar 

på barnbyn, den yngsta är 2 år och den 

äldsta 20 år. Alla våra barn och ungdomar 

mår bra, och de studerar i en skola som 

ligger 5 minuters gångväg från barnbyn. 

Dessutom har två ungdomar som nyligen 

lämnat barnbyn börjat studera med hjälp av 

studiefonden. De studerar internationell 

handel och till sjuksköterska. 

 

 
 

Tyvärr är den rättsliga situationen med 

marken som barnbyn ligger på ännu inte 

löst, men vi förlitar oss på vår tro till Gud 

och att han kommer att vara rättvis och 

nådig. Under coronapandemin började vi 

utbilda alla barn från 13 år och uppåt, inom 

konditori, sömnad och till låssmeder. Av 

brist på pengar blev vi tvungna att sluta med 

kurserna. För oss, är det så viktigt att våra 

ungdomar får utbildning inom praktiska 

yrken som kan underlätta för dem att få 

arbeta i framtiden, vilket gör att de kan 

försörja sig och få möjlighet till ett bättre 

liv.   

 
Ibland är det kallt 

Coronapandemin nådde även oss här på 

barnbyn, men tack vare det ovillkorliga 

stödet från Boliviavännernas insamlings-

stiftelse, faddrar och alla gåvogivare, har vi 

klarat oss igenom krisen. Under pandemin 

insjuknade 6 ungdomar och 2 anställda med 

covid-19, tack och lov är de idag vid god 

hälsa. Behovet av barnbyn här i Bolivia är 

fortfarande av stor nödvändighet. Jag får 

ofta telefonsamtal från socialtjänsten och 

andra institutioner som arbetar med utsatta 

och föräldralösa barn, som ber mig om att ta 

in fler barn på barnbyn. Men tyvärr måste 

jag säga nej, då vi inte har ekonomi eller 

personal för att kunna ta emot fler barn. 

Detta på grund av den ekonomiska krisen i 

världen, som är ett resultat av ett krig, långt 

från vårt land, som påverkar hela Europa 

och världen.Vi vill tacka er för det 

oavbrutna goda arbete ni gör för barnbyn 

Villa Infantil Vida Nueva.  

 

Med Vänliga hälsningar,  

Jhonny Montaño Laime 

Director 

Villa Infantil Vida Nueva 

 

 

 

 

 

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 

 

 
 

Följ oss på Facebook 

Villa Infantil Vida Nueva 

 

 
NÄSTA VIDA NUEVA blad kommer 

kring Jul 
 

mailto:boliviabarn@telia.com


Här redovisas några korta citat från 

barnens brev till faddrarna om hur det 

varit på barnbyn under pandemin. Detta 

är skrivet i december 2021. 

 

Jhoset 10 år; På grund av Covid-19 går vi 

inte utanför barnbyn, vi har haft virtuella 

lektioner. 

Monica 13 år; Ska berätta vad jag gjort i år, 

börjar i januari, varje morgon går jag upp 

och utför mina plikter, byter om, kammar 

mig för att vara ren. Jag hjälper till på 

förmiddagen och eftermiddagen. I februari 

började skolan med virtuella lektioner. Vi 

sprang alla till datasalen för att lägga beslag 

på en maskin och få undervisning. På 

eftermiddagen gjorde jag mina läxor, sedan 

kunde jag gå ut och leka med mina 

kompisar. I år har det kommit nya barn hit, 

några för en tid, andra är kvar. Den 4 juli på 

barnbyns årsdag hade vi många aktiviteter, 

vi hade mycket roligt.  

 

 

 
 

 

Anahi 14 år; I år har vi haft virtuella 

lektioner. I början var det problem med 

datorerna för det fanns inte så många, men 

sedan köptes det fler så nu har alla en. I år 

har vi varit en gång till en pool för att 

komma ut och ha trevligt, vi har ju varit 

instängda på barnbyn i nära två år pga 

viruset.  

Jhonathan 16 år; Kan berätta att i år har det 

inte gått så bra i skolan, den fick skjutas upp 

pga covid-19. Men vi hade virtuella 

lektioner, jag lärde mig inte mycket, jag var 

nog inte så uppmärksam. 

 

Aida 18 år; Vill berätta att ända sedan 

pandemin började har vi inte varit utanför 

barnbyn, men detta har inte hindrat oss att 

lära oss mycket. Vi har haft en kurs i 

bakning, jag har lärt mig mycket som jag 

inte kunde, t ex baka tårtor. Kursen varade i 

tre månader, sedan var det en kurs i sömnad. 

Janeth 19 år; Nu är jag vaccinerad liksom 

de flesta på barnbyn, så nu har vi börjat gå 

till kyrkan. Jag är så glad för att allt håller 

på att bli normalt igen, nästa år blir bättre. 

 

 

 
 

 
Brev från José Solis: 

Hej, hur mår ni? Jag hoppas allt är bra med 

er. Jag heter José Solis och arbetar i ett av 

husen här på barnbyn och i detta brev ska 

jag berätta kort hur det varit att arbeta på 

barnbyn under coronapandemin. 

Sedan början av pandemin har det varit tufft 

för alla, både för oss i personalen och för 

barnen. Under tre månader kunde ingen i 

personalen lämna barnbyn, och det var 

mycket stressande att arbeta utan att kunna 

gå ut. Dessutom steg frukten och grön-

sakerna mycket i pris. Hanna, Johanna, 

William och Ulrika som var på besök från 

Sverige gjorde handsprit till alla barnen. 

Några av barnen blev sjuka. De ur 

personalen och de ungdomar som blev 

smittade med covid-19 fick sitta isolerade 

under en och en halv månad. Detta enligt de 

hälsorekommendationer som fanns i 

Bolivia. Inne på barnbyn bar alla munskydd 

för allas säkerhet. Nu får barnen igen, sedan 

maj månad tillbaka gå till skolan. Tidigare 

har de fått viss undervisning via Internet. 

Tack för den hjälp och stöd ni gett oss. Gud 

välsigne er. Med vänliga hälsningar 

José Solis 

 



 

 
 
 
 
Studiefonden  
 
Just nu förverkligar jag en dröm som jag 

haft i flera år. Det är att åka motorcykel runt 

hela Skåne på vägar närmast vattnet. Just nu 

vid Båstad. Beträffande fonden så 

misslyckades flera med antagningen till 

Universitetet. De ska göra nya försök och 

häromdagen fick jag meddelande från 

Jhanet som kommit in. Mycket glädjande. 

Exakt hur många studerande det blir vet jag 

först i september då terminen börjar. Till 

fonden kommer det in lite pengar varje 

månad och eftersom kostnaderna varit lägre 

pga Covid och annat så kommer fonden att 

leva vidare säkert länge till. 

 

Sommarhälsningar från Skåne  

Stefan Tranemyr 

 

 

Stefan Tranemyr på motorcykel 

 

 

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 

 

 

Swisha nu! 
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