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Barnhem i Bolivia - en trygg plats för barnen

Det finns barn i Bolivia som 

behöver en alternativ familj och en 

plats att bo på. Vissa har föräldrar 

som är sjuka, fattiga eller av andra 

anledningar inte kan ta hand om 

dem. Andra har förlorat båda sina 

föräldrar. Barnhemmet Villa 

Infantil Vida Nueva i Quillacollo 

vill vara en sådan plats och de 

arbetar aktivt för att skapa 

trygghet för barnen. Dan 

Gustafsson har under de senaste 4 

åren besökt barnhemmet vid tre 

tillfällen och här berättar han om 

sitt senaste besök i augusti/ 

september 2022.  

Dan inleder med att han denna gång 

stannade i två veckor på barnhemmet. 

- Det är längre än någon gång tidigare 

berättar han. Jag ville få tid att umgås 

med barnen men också kunna hjälpa 

till praktiskt förklarar han. Dan 

arbetade under 1980-talet som 

missionär i Bolivia och har därför god 

kännedom om kulturen och behärskar 

dessutom språket.  

- Barnen pratar ingen engelska, och 

det gör inte personalen heller berättar 

Dan, utan spanskan skulle jag inte 

kunna umgås med barnen och vara en 

del av verksamheten på samma sätt. 

De här två veckorna innebar en stor 

glädje för mig säger Dan med 



eftertryck. Vissa samtal med barnen 

berör lite extra och Dan berättar om 

ett samtal med en 10-årig pojke. 

Pojken kom till barnhemmet när han 

var 4 år gammal och har inte träffat 

sin mamma eller pappa på 6 år. När 

pojken sitter och pratar med Dan 

berättar han hur mycket han saknar 

sina föräldrar och hur väldigt ledsen 

han känner sig över att inte få vara 

med dem. - Med kramar och närhet 

kunde jag ge honom en liten stund av 

trygghet och värme säger Dan, tydligt 

rörd över situationen. Det är detta 

som arbetet på barnhemmet handlar 

om och det som personalen gör varje 

dag. Barnen är så trygga och glada 

trots de svåra omständigheterna.  

 

Barnen på barnhemmet lämnar när de 

är ca 18 år. De har då spenderat i stort 

sett hela sina liv under barnhemmets 

vingar. Under covid-pandemin fick 

de inte besöka barnhemmet eftersom 

Bolivia tidvis hade mycket stränga 

restriktioner. Detta innebar att de som 

lämnat inte kunnat besöka 

barnhemmet och den alternativa 

familj de har där på två år. En viktig 

del i Dans besök denna gång var 

därför att få bjuda in dessa ungdomar 

till en grillfest på barnhemmet. - När 

ungdomarna kom sa de att de fått 

“komma hem” berättar Dan. Det blev 

en eftermiddag med mycket glädje av 

att återse varandra och att gå in i “sitt 

hus” fortsätter han. Dan berättar 

också att det inte var helt lätt att 

lokalisera alla ungdomar men att se 

deras glädje under festen var väl värt 

allt arbete.  

Det praktiska arbetet under vistelsen 

bestod i att tillsammans med 

personalen byta belysning på gården 

till lampor som drivs med solenergi. 

En av bilarna fick också en renoverad 

inredning genom att alla säten fick ny 

klädsel. Detta underlättar stort för 

personalen i deras dagliga arbete. 

Denna gång kom pengar från 

Kyrkornas Secondhandbutik i Täby 

(där Grindtorps-kyrkan är delägare), 

varje krona går direkt till 

verksamheten betonar Dan. 

 

- Det är fantastiskt att möta i första 

hand barnen och den hängivna 

personal som arbetar på barnhemmet 

säger Dan när vi börjar avrunda. 

Personalen ger verkligen barnen den 

trygghet och omsorg som är så viktig 

när de saknar sina biologiska 

föräldrar. Det märks att barnhemmet 

ligger Dan varmt om hjärtat. Det är 

imponerande att höra hur bidrag från 

Sverige kan användas i skapandet av 

en alternativ familj för så många 

bolivianska barn.  



 

 

Här kommer en hälsning från 

Stefan och Irene på besök i Bolivia 

 

Idag är det den 7 december och det 

kommer lite välbehövligt regn. 

Annars är det mycket torrt och flera 

mindre sjöar är helt uttorkade. På 

Barnbyn finns det vatten efter att 

vattenpumpen som gått sönder är 

utbytt. I söndags bjöd vi alla som bott 

på Barnbyn och all personal sedan 

1988 på middag. Det kom 80 vuxna 

och 20 barn. Miguel som bott på 

Barnbyn har ett företag och ordnade 

catering till oss.  Alla var glada över 

att kunna mötas och vi hade en 

fantastisk kväll tillsammans. 1996-

1999 då vi bodde på Barnbyn tog vi 

massor med kort. Vi har haft dem 

hemma i små album. Nu sorterade vi 

upp dem och alla fick några kort då 

de var små. Det blev glada skratt då 

de såg sig själva. Benjamin som har 

en egen liten son är en exakt kopia då 

han själv var i samma ålder. Festen 

sponsrades av Secondhand-butiken, 

Öppen Hand i Nyköping. 

 

 

 
 

I måndags ordnade vi en 

födelsedagsfest för alla på Barnbyn. 

Pga den tuffa ekonomin har de inte 

kunna fira någon födelsedag under 

hela året. Efter önskemål från barnen 

startade vi med Piquemacho 

(Bolivias nationalrätt). Sedan ett 

mycket uppskattat uppträdande av 

clownen Moses som vi känner sedan 

tidigare. Irene fick dansa och Ida 21 

år blev målad som clown till barnens 

förtjusning. Många glada skratt och 

sedan dags för pinata. Därefter tårta 

som Walter på Barnbyn bakat. Till 

sist fick alla barn en påse med godis. 

Till denna fest fick vi pengar från 

Kristna Polisförbundet och kollegor 

till mig som swishat pengar. 

 

 
 
 
 



Flera ungdomar har pratat med mig 

och vill studera när utbildningarna 

startar i februari. Exakt hur många det 

blir får jag återkomma till. 

 

I Brasilien bor 6-7 ungdomar från 

Barnbyn. De ringde till mig via 

whatsapp. Jag såg dem och jag kunde 

visa fotografier då de var 3-4 år. Det 

blev glada skratt och när de besöker 

Barnbyn igen får de ta sina bilder som 

nu finns i ett stort album på kontoret. 

 

Idag åker vi till djungeln med våra tre 

kompisar som är med. Lennart o Anki  

(pensionärer) och Ida 21 år. 

 

Hälsningar Stefan och Irene  
 

 

Information om betalningar till 

barnbyn 

 

Eftersom det har skett en del 

förändringar i barnbyns bankkonton, 

så kommer här en sammanställning 

över vilka olika betalningssätt som 

finns nu. Det tidigare bankkontot vi 

haft har avslutats av banken och nu är 

det endast nedanstående konto som 

gäller. Bankgiro, plusgiro och Swish 

har inte påverkats, men har du haft en 

överföring direkt till bankkontot eller 

gjort din betalning från utlandet 

behöver du använda nedanstående 

uppgifter nu istället. 

 

Direkt till bankkonto: 

Bankkontonummer inklusive 

clearingnummer (Nordea) 9960 340 

368 797-7 

 

Från utlandet 

IBAN SE45 9500 0099 6034 0368 

7977 

BIC NDEASESS 

 

Som tidigare finns också dessa 

betalningsmöjligheter: 

 

Swish 1230561589 

Bankgiro 846-8126 

Plusgiro 36 87 97-7 
 

Kom också ihåg att märka din 

betalning tydligt och skicka en 

betalning per ändamål. Är du fadder 

skriver du Fadderstöd på betalningen. 

Vill du stödja ett barns vidare studier, 

skriver du Studiefonden på 

betalningen. Är det en gåva skriver 

du Gåva barnbyn. Är det till en 

specifik insamling, skriv då också 

ändamål på betalningen. Är det 

pengar som ska gå direkt till ditt 

fadderbarn, skriv då något av följande 

Julpeng/Födelsedagspeng/Personligt 

konto samt Barnets namn. 

 

Tack för dina gåvor! 

 

Med vänlig hälsning 

Magdalena 
 

 

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 
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