Boliviafamilien
- ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen!

Sandnes, 14.12.15

Til alle Boliviafamiliens faddere,
frivillige og gode hjelpere!

¡Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo!
Sist du hørte fra oss var det med mye klaging ute og gikk. Slik blir det ikke denne gangen! For vel har
det ikke skjedd så mye med det vi klaget mest over – den høye dollarkursen som barberer vårt
tilskudd til arbeidet i Bolivia, siden den lokale bolivaren holdes fast mot dollaren. Men det er likevel
all grunn til å komme med
En stor takk!
Som en respons på problemene vi fortalte om, har vi fått et tyvetalls nye faddere – rekruttert av både
eksisterende faddere og frivillige som har arbeidet for oss i Bolivia. Fortsatt trenger vi flere, men dette
var et merkbart jafs! Dessuten har mange faddere økt sin støtte, flere med dollarkursen som
begrunnelse. Dette var faktisk ikke noe vi så for oss da vi orienterte om problemet, og vi ble oppriktig
overrasket over responsen. Og takknemlige!
Dette er ikke nok til å kompensere helt og fullt for den svake kronen. Og det er ikke slik at vi ønsker å
presse andre til å gjøre det samme, for hos oss skal alle bidrag være helt frivillige. Men dette betyr at i
et år hvor lite går bra for vårt eget lille land, kommer vi til å støtte Bolivias barn mer enn noen gang.
Nøyaktig hvor vi ender for året kommer vi tilbake til i sommerbrevet, men det blir uansett ”all time
high” med like oppunder 3 millioner kroner. Det fortjener dere alle en klapp på skulderen for! I dette
”alle” inngår for øvrig mer enn 900 personlige faddere, men også klubber (Lions og Rotary), skoler
(Teinå, Nannestad videregående og Vågen videregående), minst én barnehage (Fagerlia) og flere
bedrifter (blant dem EB Marine og Svithun Elektro). Og nei, da har vi ikke nevnt alle!
Takket være denne samlede innsatsen, har vi nylig vendt beroliget tilbake fra Bolivia. Men mer om
det i
En kort fortelling om en liten reise
Vi må nøye oss med få ord, for skal vi innom hvert enkelt av barnehjemmene og dagsentrene vi
besøkte på våre tre uker i Bolivia i oktober, eser dette brevet raskt ut til en avhandling. Dessuten har
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vi denne gangen faktisk klart å gjennomføre det vi alltid har som ambisjon: Hver stopp underveis ble
dokumentert med bilder og tekst på vår facebookside. Den er åpen for alle – du behøver ikke engang
være på facebook selv – bare slå opp på www.facebook.com/Boliviafamilien .
Dette var altså ”mellomturen” vi tar mellom hver fadderreise; en kortere versjon for å følge opp
prosjekter og steder vi vet har spesielle utfordringer. På forhånd var vi bekymret for hva dollaren har
hatt å bety for Frelsesarmeens mulighet til å drifte barnehjemmene og dagsentrene. Og de har absolutt
utfordringer. Men kombinasjonen av ”spare der spares kan” og ekstra støtte fra oss til å fylle
matbodene og lagre av toalettpapir, tannbørster, tannkrem, såper…
Som ventet rammes dagsentrene mindre enn barnehjemmene, og vi opplevde situasjonen der som
ganske normal. Men heller ikke ved barnehjemmene er situasjonen så prekær som vi fryktet. Corazon
Grande klarer seg greit takket være hjelpen de får fra Siws venner og kjente i Finland, i tillegg til det
de får fra oss. Casa Himmelbjerget har fadderskap i bunn og god hjelp av noen fantastiske, private
sponsorer som sikrer at det kommer mat på bordet og klær på kroppene. Evangelina Booth har fått
betraktelig mer å rutte med takket være nye faddere. Viacha og Oscar Ahlm har i tillegg til
fadderskap fått ekstra støtte blant annet fra elever på Nannestad og Vågen videregående skoler.
Alle klarer seg altså. To ting må likevel nevnes spesielt. Ved Casa Himmelbjerget var vi veldig
fornøyde med hvor fint det har blitt, med opparbeidede uteområder. Men det er for få barn der! Og når
vi ser både gatebarn og barn som bor hjemme under forferdelige forhold, er dette mildt sagt et
paradoks. Derfor fikk vi i hui og hast ordnet møter med den nye borgermesteren og den nye sjefen for
barnevernet, siden det er sistnevnte som administrerer den køen av barn som faktisk finnes og skal
ordne henvisninger. Begge ble overrasket over å høre hvilket tilbud vi har – internkommunikasjonen i
kommunen har altså ikke vært på topp – og var meget positive. Visning ble avtalt for noen få dager
senere, og så etter standard søramerikansk tradisjon utsatt. Likevel har vi tro på at fornuften her seirer.
På Oscar Ahlm var vi veldig fornøyde over å se hvordan standarden hadde gått opp over hele linjen;
ryddige soverom, rene toaletter, velfylte boder, grønne planter i drivhuset, og så videre. Dessverre
viste det seg snart å være en bakside av glansbildet: For liten betjening og et offiserpar som etter dette
løftet var ganske på felgen. De blir nå over nyttår byttet ut med et yngre ektepar som har gjort en god
jobb på dagsenter. Så nå blir det å følge disse nøye, gi de nødvendige ressurser og sørge for at
omgivelsene ikke slippes ned igjen – men mest av alt at guttene våre får den hjelpen de behøver.
Alt er ikke problemfritt, med andre ord. Men tross at vi som alltid har nok å gripe fatt i, var det vi
opplevde på rundreisen denne gangen var mest av alt lettelse. I det store og hele er oppgaven vår å
fortsette med små forbedringer der vi kan. Om det lykkes kan du selv se, om du vil
Bli med på neste års fadderreise!
Den er åpen for alle, fadder eller ikke. Det er ikke noen kommersiell tur vi skal tjene penger på: Vi
legger bare til rette for at alle som ønsker å bli med å se arbeidet Frelsesarmeen og Boliviafamilien
driver sammen, kan få anledning til det.
Man kan være med på hele eller deler av reisen, helt etter eget ønske. Den første uken er i høstferien
(for Rogaland), ut fra den tanken at flest mulig skal kunne være med på de første to ukene. Dermed
sørger vi også et variert program for disse ukene, slik at man skal få en smakebit av det meste Bolivia
har å by på – fra Trinidads jungel via sommerlige Cochabamba og Tarija til livet oppunder himmelens
tak i La Paz og ute på Altiplano. Det blir mange besøk på barnehjem og dagsentre, men også noen
nødvendige pusterom for å fordøye sterke inntrykk. Planen ser slik ut:
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Dag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

Dato
07.10.16
08.10.16
09.10.16
10.10.16
11.10.16
12.10.16
13.10.16
14.10.16
15.10.16
16.10.16
17.10.16
18.10.16
19.10.16
20.10.16
21.10.16
22.10.16
23.10.16
24.10.16
25.10.16
26.10.16
27.10.16
28.10.16
29.10.16
30.10.16
31.10.16
01.11.16
02.11.16
03.11.16
04.11.16
05.11.16
06.11.16

Opplegg
Kveldsfly fra Sola (eventuelt egen reise)
Ankomst
Barnehjemmet Corazon Grande
Dagsentrene Ushpa Ushpa og La Roca
Dagsenteret Parotani og barnehjemmet Oscar Ahlm
Barnehjemmet Evangelina Booth, Taquinaparken
Reise til Trinidad
Besøk på dagsenteret
Fri/elvetur
Reise til Tarija
Besøk på dagsenteret
Reise til La Paz
Barnehagen Refugio del Amor, dagsentrene El Tejar og Achachicala
Dagsentrene Yaurichambi og Corqueamaya
Barnehjemmet Viacha
Fri (Kort reise: retur til Norge)
Fri
Dagsentrene Lacaya og Tiahuanacu
Reise til Sucre
Dagsentrene Batallon Colorados og Pokonas
Reise til Potosi, besøk på Casa Himmelbjerget
Besøk på dagsenteret, retur til Sucre
Fri (mellomlang reise: Retur til Norge)
Fri
Reise til Cochabamba
Dagsentrene Catalina Booth og Huayra Khasa
Reise til Santa Cruz
Dagsenteret Primero de Mayo
Dagsenteret Nueva Vida
Retur til Norge
Ankomst

Du kan altså være med på akkurat de delene du ønsker. Vi – eller rettere sagt vår lokalkjente,
superfantastiske tilrettelegger Siw Broman – ordner med innenriksfly, annen transport og hoteller.
Sannsynligvis blir gruppen en fin blanding av folk mellom 10 og 80 år, noen erfarne boliviafarere,
andre på sin første reise. Det er sosialt, opplevelsesrikt og trygt, og du melder ganske enkelt interesse
til info@boliviafamilien.org for mer informasjon. Men nå bare
En vennlig påminnelse
Det er slett ikke fordi vi liker å mase. Men vi som sitter her med papirene, vet at mange timer kjedelig
kontortid kunne vært spart dersom alle husket følgende:
•

•
•

Vårt navn og adresse er Boliviafamilien, Daleveien 110, 4328 Sandnes (ikke Baste
Fanebust/PPCO/Sandvikbakken/Tananger etc som noen fortsatt bruker). Vennligst pass på at
dette blir lagt inn riktig i nettbanken din!
Merk betalinger og eventuell korrespondanse med BFN-nummer
Meld oss ny adresse når du flytter – og du er med å spare oss for mye porto
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•
•

•
•

Skriv tydelig om du sender bursdags- eller julegave, og hvor stort beløpet er (noen kaller
alle bidrag for ”gave”, hvilket gir oss en utfordring…)
Vanlig fadderstøtte er 250 kroner i måneden, innbetalt til konto 5343.20.53780. Pengene
går uavkortet til Bolivia. Det er ikke et krav at man holder seg til akkurat dette beløpet. Å
betale mindre er langt bedre enn ikke å betale. Men har man råd, er altså dette normalen.
Motsatt har vi mange som helt frivillig betaler et høyere beløp. Ikke slutt med det! J
Send oss din epost til info@boliviafamilien.org. Vi spammer deg ikke, men det er utrolig greit
å kunne få tak i faddere på en enkel måte når det er noe vi behøver å oppklare.
Du finner oss på nettsiden www.Boliviafamilien.org , i tilhørende blogg og på Facebook!

Nettopp det, ja! Vi behøver visst å si noen ord om
Blogg, Facebook og progressiv (Ba)rock!
Boliviafamilien har hatt en blogg siden 2008. Den skal vi fortsatt ha. Men i motsetning til tidligere er
det nå mulig å få frem statistikk på hvor mange som besøker den. Det vi da ser, er at et typisk innlegg
i bloggen blir besøkt av 10 – 40 personer. Når vi legger ut bilder og tekst på
www.facebook.com/Boliviafamilien i stedet, blir det normalt sett av 500 til 2500 personer. Da gir det
seg nesten selv at kommunikasjonen vår må bli som dette: Hyppig på Facebook, mer sporadisk i
bloggen – og som tidligere, et sommerbrev og et julebrev på godt, gammeldags papir!
I denne forbindelse kommer her et forhåndsvarsel: Boliviafamiliens forholdsvis nye ildsjel og
førstetrommis, Tommi Haukland, har i anledning sin 60-årsdag klart kunststykket å samle Stavangers
progressive ur-band, Barock til gjenforent konsert. Bandet har inspirert mange, og tilliggende
herligheter vil også stille for en variert musikalsk aften. Alt dette skjer på Sjøhusene i Stavanger
lørdag 16. april. Inntektene går til Boliviafamilien! Mer informasjon kommer på Facebooksiden vår
utpå nyåret…
En juletanke
Omkring 6000 kroner per person utgjør julehandelen i Norge, melder de som lager statistikk over
slikt. Det vil si at julebudsjettet for en vanlig norsk familie på fire er cirka 24 000 kroner, noe som er
omtrent det samme som en normal årslønn for en vanlig boliviansk familiefar i fullt arbeid. Men det
er langt mer enn årsinntekten for den enslige moren som har ett eller flere barn på dagsenter hos oss.
Et dagsenter hvor barna får mat, klær, leksehjelp og et trygt sted å være mens mor vasker eller lager
mat hos en bedrestilt familie, eller selger det hun har å selge for å bedre familiens situasjon:
grønnsaker, egg, hjemmelaget saft, i verste fall seg selv.
Det er ikke galt å ha det godt, eller å bruke penger til å glede familie og venner. Men det er veldig
riktig å også dele med dem som trenger det, jul eller ikke.
Takk for at du gjør akkurat det!

- ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen!
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