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

Sandnes, 21.06.14

Til alle Boliviafamiliens faddere

Sommerhilsen
Dette er visstnok årstiden for å synge gamle sanger om igjen, og litt slik er det nok med oss også. Vi
kan variere litt på refrenget, men det er noen faste strofer som må med. Dette sommerbrevet skal jo i
første rekke tjene to hensikter: Være et informativt følge til fra fadderbarnet ditt som ligger vedlagt,
og informere om den kommende Boliviaturen til høsten. Så derfor først noen ord om det som har
skjedd
Siden sist
I Boliviafamilien har det gått stille og rolig for seg siden forrige brev. Det er positivt ment: Vi har fått
noen nye faddere til erstatning for de – stor sett i eldste garde – som har falt fra, holdt en rekke
foredrag, fått gode gaver å bringe videre og på de aller fleste måter hatt et år hvor tingene har gått som
de skal.
Det gjelder da også på det økonomiske området, hvor 2013 ble vårt beste år så langt, med til sammen
kr 2 794 132 i overføringer til Bolivia. Det var 5 prosent mer enn i 2012. Og så langt ligger 2014
ørlite foran fjoråret på samme tid!
Foruten at driften har gått ganske knirkefritt ved de fleste dagsentrene, har det også stabilisert seg ved
barnehjemmene Oscar Ahlm, Viacha og Casa Himmelbjerget. Antallet barn som byttes ut der, er et
klart tegn på det. I en periode hadde vi problemer med at det bolivianske barnevernet og
Frelsesarmeen så temmelig forskjellig på hvem som burde ha plass på et barnehjem. Barnevernet
hadde visst sin kvote av ”suksesser” som de måtte oppfylle ved å flytte barna hjem, uansett hvordan
forholdene var der. Men nå har samarbeidet blitt betydelig bedre.
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Boliviaturen 2014
Det er snart høst i et partallsår, og det betyr en ny rundreise til alle våre barnehjem og dagsentre. Den
blir garantert både opplevelses- og minnerik, ikke minst for de tre elevene og to lærerne fra Vågen
videregående skole som skal være med. Boliviafamilien og skolen har hatt et mangeårig samarbeid,
og vi gleder oss stort over at de å skal få være med og se noe av hva det har resultert i!
Merk at det kun er Øyvind og Frode som må gjennom hele programmet. Alle andre står helt fritt til å
ta med seg det de ønsker, og eventuelt ha noen dager fri underveis. Da er det greit å vite hvor vi har
tenkt å være når, og det fremgår av denne oversikten.
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Opplegg
Kveldsfly fra Sola
Ankomst Cochabamba
Barnehjemmet Corazon Grande
Dagsentrene Catalina Booth og Huayra Khasa
Dagsentrene Ushpa Ushpa og La Roca, middag med studentene
Dagsenteret Parotani og barnehjemmet Oscar Ahlm
Barnehjemmet Evangelina Booth, Taquinaparken, middag med Frelsesarmeen
Reise til Trinidad
Besøk og fest i forbindelse med det nye dagsenteret
Tur på Rio Mamore
Reise til Sucre
Besøk på dagsenteret Batallon Colorados
Reise til Potosi, besøk på Casa Himmelbjerget
Dagsenteret Maria Cristina, retur til Sucre
Besøk dagsenteret Pokonas (Kort reise: retur til Santa Cruz)
Fri (Kort reise: retur til Norge)
Reise til Tarija
Besøk på dagsenteret
Fri
Reise til La Paz
Barnehagen Refugio del Amor, dagsentrene El Tejar og Achachicala
Dagsentrene Yaurichambi og Corqueamaya
Fri/utflukt
Fri/utflukt
Dagsentrene Lacaya og Tiahuanacu
Barnehjemmet Viacha. Middag med studentene.
Reise til Santa Cruz
Dagsenteret Primero de Mayo
Dagsenteret Nueva Vida
Retur til Norge
Ankomst

Flyreisen kan man ordne akkurat som man ønsker. Men det er også hyggelig å reise sammen, og når
dette skrives er det fortsatt mulig å kaste seg på samme fly som oss. Det ser i tilfelle slik ut:
•
•
•
•
•
•

Stavanger-Frankfurt med LH 877, 3.10. kl 1850-2045
Frankfurt-Sao Paulo med LH 506, 3.10. kl 2155-0455+1
Sao Paulo-Santa Cruz med G37600, 4.10. kl 1105-1310
Santa Cruz-Sao Paulo med G37601, 18.10. kl 1350-1735
Sao Paulo-Frankfurt med LH 507, 18.10. kl 1840-1115+1
Frankfurt-Stavanger med LH 876, 19.10. kl 1625-1815

For dem som ønsker å bli med på hele turen går returen fra Santa Cruz den 1. november, men er ellers
identisk. Prisen er kr 12 788, og dersom man ønsker å benytte våre gode hjelpere til å booke reisen,
kan man kontakte Terje.Gyland@viaegencia.com.
Vi rører ikke fadderpengene for å finansiere denne reisen, så om noen kan avse en skjerv til å hjelpe
oss setter vi stor pris på det. I så tilfelle kan dere bruke Boliviafamiliens konto 6340.05.22636 og
merke med ”Boliviareisen”.
Prosjektene våre
Også her ligger vi meget godt an i år. Først og fremst nærmer det nye dagsenteret i Yaurichambi –
langt ute på altiplanos sletter – seg fullføring. Gjennom bidrag fra Vågen videregående skole får vi
også på plass innredningen. Det er jo ikke så kjekt å fylle nye lokaler med bare gamle møbler… Av
andre byggeprosjekter har vi fått erstattet en vegg på dagsenteret Tiahuanacu, og støpt mur og platting
ved barnehjemmet Casa Himmelbjerget i Potosi. Nå gjenstår å få lekeplassen ferdig der, men også det
er finansiert.
Når det gjelder alt det som ikke har med bygging å gjøre, så har vi hatt et helseprosjekt ved
Tiahuanacu, gjort mulig av ungene i Tasta barnehage! Vi har dessuten sørget for både skoleuniformer
og bidrag til andre klær ved flere sentre, støttet Majora Vargas´ sosiale arbeid i Cobija i det som
skulle vært hennes pensjonistår, sikret matprosjektet ved dagsenteret i Trinidad ut året, og likeså
driften ved barnehagen Refugio del Amor i La Paz. Dessuten har vi startet en gjennomgang og
omlegging av kostholdet ved flere dagsentre, gjort av en ernæringsfysiolog. I første omgang har hun
tatt for seg Oscar Ahlm og La Roca.
Det er selvsagt også en rekke ønsker om prosjekter som vi ikke har hatt økonomi til å gjennomføre
ennå. Dagsenteret Ushpa Uspha har behov for oppgradering av det elektriske opplegget og kjøkkenet,
samt ny innredning til klasserom og datarom. Og La Roca, som har blitt tipp topp på så mange måter,
skulle gjerne hatt fire datamaskiner og en printer til datarommet sitt. Disse prosjektene er på
henholdsvis 8000 og 4000 dollar, og vi er avhengige av at noen føler seg kallet til å bidra for å
komme i havn her.
Ellers står det for øyeblikket ikke så mange nye prosjekter på listen vår. Det er akkurat som det skal
være, for vi vet at de kommer til å hagle inn når vi er på besøk om noen måneder!

Kontorpussel, men viktig nok…
De aller fleste kan bare se bort fra dette. Men dere andre ber vi huske 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 nettbank!
Merk betalinger og eventuell korrespondanse med BFN-nummer
Skriv tydelig om du sender bursdags- eller julegave, og hvor stort beløpet er (noen kaller
alle bidrag for ”gave”, hvilket gir oss en utfordring…)
Send oss en melding – gjerne epost – dersom du endrer adresse. Vi sparer da både tid og
penger ved å sende sommer- og julebrev til riktig sted første gang.
Du kan i grunnen sende epost til info@boliviafamilien.org nesten uansett hva det gjelder. Vi
ser med blide øyne også på alle som ringer, men det hender noen kommenterer at vi er
vanskelige å få tak i på telefonen. For en offshorearbeider og en ofte reisende skriblefant, er
det utvilsomt helt sant – og ikke så lett å gjøre noe med.

Dette er små ting som gjør hverdagen vår mye enklere - så takk!
Og slik er det altså nå: Vi er glade og fornøyde over utviklingen, men har samtidig sommerfugler i
magen foran den store reisen. Vi vet at den vil bringe overraskelser, både av den positive og den
negative sorten. De første skal vi glede oss over, de andre skal vi gjøre noe med. Slik ruller det hele
videre, uten ende, men med fantastiske opplevelser underveis – samt den dype gleden det gir å kunne
være til nytte.
Da gjenstår det bare å ønske dere alle en riktig god sommer. Takk for alt det vi kan få til – sammen!

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

