B R A: s nyhetssida - Mars 1999

Barnens
RäddningsArk
Nyhetsbrev
Mars 1999
Till nyhetsbreven...
Första sidan

Ryska skolbarn svälter...
Innehåll:
Jörgen har ordet!
Nu startar vi tillverkning av instrument på "El Arca"
6 elever på datakurs
Det började i det lilla
Färska bilder
Arbetsbördan hemma hos Ana Maria blir allt större
Markfonden uppgår nu till 158.00 kronor
Mot Bolivia
"Guldkornet"

För bara fem kronor!

Du kan vara med och ge svältande ryska skolbarn ett
varmt mål mat per dag!

Nu är vi i full gång med projekt "PINIGA". Sedan årsskiftet har det pågått en stor
insamling till dom ryska svältande skolbarnen som lever i ett mycket isolerat
område öster om Arkhangelsk. By efter by, skola efter skola skall nu nås av den
hjälp vi kan ge. Maten och vitaminerna köper vi i landet och sparar på så sätt långa
och svåra transportvägar. Samtidigt stimulerar vi den inhemska matindustrin. Det
här är ett unikt och fint samarbete som vi kan ha med skolorna, myndigheterna och
kyrkorna i området. Projektet är långsiktigt och skall vara i minst tre år. Vi kommer
också att steg för steg vara med om att upprusta sjuk och hälsovården i hela Piniga
distriktet. Mat och vitaminer är det akuta behovet för barnen just nu!
Min fråga till dig är enkel. Hur många måltider kan du vara med och ge till dom
ryska skolbarnen? Världens alla barn är vårt hopp inför framtiden. Det är den kommande
generationen och dom behöver vårt fasta stöd vart dom än befinner sig på jorden. Det
dyrbaraste och finaste vi har är barnen. Barn i vårt eget land men också barn i andra
länder. Att hjälpa är en glädje!
Tack för din gåva till dom ryska skolbarnen.
Jörgen!
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Ryska barn i Piniga distriktet får mat genom Barnens RäddningsArk

Nu startar vi tillverkning av instrument på "El Arca"
Vi har under en längre tid sett en fantastisk utveckling bland barnen på El Arca, hemmet
för gatubarnen. Vi som arbetar i Barnens RäddningsArk har hela tiden trott på att även
gatubarn skall ha en framtid. Men kanske vi ändå inte kunde drömma om att det skulle bli
den utveckling som vi i dag ser. Från djup förnedring på gatan ser vi nu barn med
självförtroende och framtidshopp.
Tidigare har några av barnen lärt sig tillverka och spela på bolivianska instrument. Nu
kommer vi också att anställa en lärare på heltid som skall lära barnen ett mycket fint
hantverk. Men dom skall också lära sig sjunga och spela typiska sånger från Syd Amerika.
Till att börja med har vi beställt 100 Zampoñas (flöjter)som vi skall sälja här i Sverige och
Norge. Inkomsten av försäljningen går sedan direkt tillbaks till den fortsatta
undervisningeni Bolivia.

Tillverkning av 'Zamponas' på barnhemmet.

6 elever på datakurs
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Är detta möjligt?
När vi nåddes av dessa härliga nyheter att vi lyckats få in sex av "våra" barn på en
datakurs blev det jubel och glädje. Juan Luis Chavez, Leonardo Picha, Porfirio Torrico,
Teofilo Quinteros, Enrrique Sehuenca och Octavio Ramirez är dom elever som har dom
högsta betyg som går att få på skolan och som nu fått gå en datakurs.
Allt har gått fantastiskt bra och kursen är nu slutförd. Vi hoppas att vi snart skall kunna
köpa några datorer till "El Arca" så att dom kan forsätta sin utbildning där och att ännu
fler skall få denna fina möjlighet att lära sig data.

Det började i det lilla
Först började vi med att ha en lärare som kom till "El Arca" för att undervisa barnen. Nästa
steg blev att några av dem fick börja på en "riktig" boliviansk skola. Det blev fler och fler
och i dag har vi 22 av dem som går på skola. 12 på motsvarande högstadiet och 10 på
lågstadiet. Alla gör fantastiskt goda resultat och har en mycket stark motivation i
skolarbetet. Det våra fantastiska medarbetare utför i Bolivia är ett mönster på hur effektivt
man kan arbeta med gatubarn. Vi förvarar inte barnen på ett hem. Barnen får i stället sina
liv förvandlade där. Utifrån den vision arbetar vi mycket målmedvetet.

Fernando med sin lärare

Färska bilder
Så får vi då äntligen visa en färsk bild som vi fått från Bolivia på grabbarna i sina
nya fotbollskläder och Fernando med sina nya skor. Allt tack vare att du så generöst
stöder vårt arbete för gatubarnen. Ständigt nås vi av tacksamma hälsningar från
ledarna och barnen. Hälsningar som vi bara kan förmedla vidare till dig
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Arbetsbördan hemma hos Ana Maria blir allt större
Som vi berättat så många gånger tidigare är det en ständig ström av gatubarn som
kommer hem till Ana Maria för att få hjälp. Vi står nu inför det faktum att vi måste
försöka hitta en plats där vi kan ta hand om barnen och då kanske framför allt
flickorna som kommer med så mycket nöd på sina hjärtan. Misshandlade, sjuka och
utnyttjade kommer dom i sin förtvivlan för att få tröst och hjälp. En av dom unga
flickorna som vi försökt hjälpa hittades för bara några veckor sedan på en plats i ett
rivningshus där hon begått självmord. Ana Maria och hennes man Santa Cruz
berättade detta för oss på telefon. Att barn och ungdomar förlorar hoppet och även
livet i vardagen har vi sett tidigare. Att leva ute på gatorna är helt enkelt en
livsfarlig miljö. Men för att få barn och ungdomar bort från gatorna krävs att vi har
något att erbjuda.
Här är det uteslutande ekonomiska begränsningar som hindrar oss att utföra ett
bättre och effektivare arbete. Hemmet för grabbarna är redan fullt. Flickorna kan vi
inte ha där av naturliga själ.
Vi måste bara på något sätt få in de pengar som behövs för att bygga eller köpa ett
hus till flickorna
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Två av de barn som kommer till Ana-Maria för att få hjälp

Markfonden uppgår nu till 158.00 kronor
Vi är fast beslutna att denna fond en dag skall vara så stor att vi kan förverkliga
drömmen om ett center för gatubarnen som fortfarande finns där ute!

Mot Bolivia!
I juli månad kommer vi att åka ut till Bolivia för att se hur vi skall arbeta vidare med
gatubarnen. Vi kommer att stanna där under 1 ½ månad. Det här blir en otroligt
viktig resa där vi hoppas på att hitta en lösning för alla dessa flickor som kommer
hem till Ana Maria. Det är det viktigaste målet vi har för vår resa dit ut. Vi kommer
att resa ut tillsammans med våra medarbetare Andreas och Bente Wennemo i Norge
för att också dom skall få en djupare inblick i arbetet.

'Guldkornet' - Läs mer här
Det är namnet på den första secondhand butik som startats till stöd för Barnens
RäddningsArk. Lokalen invigdes bara för några veckor sedan i Kiruna. Allt
överskott kommer att gå till vårt arbete. Om du vill skänka något som du tror kan
säljas i butiken så hör av dig till Olle Nutti - 0980- 172 08 eller till Åke Wollmén
010- 270 87 91.
I vårt nästa nyhetsbrev skall vi presentera 'Guldkornet' och medarbetarna lite närmre.
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Tillbaka till startsidan

Sverige

Norge

Barnens RäddningsArk

Barnas RedningsArk

Postgiro: 90 11 11- 5
Adress: Källgatan 8
982 34 Gällivare
SVERIGE
Telefon: +46 70 2260777
E-mail: info@barnensraddningsark.com

Postgiro: 0540-0801942
Adress: Strømstadsgata 10
0569 Oslo
NORGE
Telefon: +47 920 87017
E-mail: info@barnensraddningsark.com

Barnens RäddningsArk är en obunden internationell, kristen hjälporganisation för barnens rätt till ett liv och
en framtid, som vill förmedla hjälp och glädje till människor runt om i vår värld.
Till förstasidan
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