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Julen på
El Arca

Barnen på gatan 
och i slummen
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Viktig information
Just nu arbetar vi med att få byggplanerna godkända för att bygga det nya Rosa de Sarón. 
Vi beräknar med att vi kan börja bygga i mars eller april. Vi återkommer med fl er rapporter 
om detta senare.
Det är med stor glädje vi kan berätta att två pojkar från El Arca skall börja studera på 
universitet. Det är Orlando och Huber som vi skrev om i nyhetsbrevet från november -07. 
Orlando skall studera till arkitekt och Huber till psykolog. Vi får hoppas att allt går bra och 
vi kommer att följa deras studier med stort intresse. I övrigt kommer det att vara 46 pojkar 
och 25 fl ickor som skall gå i skolan i år när vårterminen börjar.

Flickorna på Rosa de Sarón 
deltog på en utställningsmässa

Glädjen var stor hos fl ickorna på Rosa de Sarón när de för en tid sedan fi ck en inbjudan att delta på
en mässa under en hel vecka. Det var mycket stolta fl ickor och ledare som fi ck visa fram resultaten

av sina arbeten på Rosa de Sarón under den vecka som utställningen pågick.

Barnen på gatan
och i slummen
Genom de rapporter vi får från Bolivia blir vi ständigt påminda om den tragiska livssituatio-
nen för barnen som lever på gatan i dag. Kontrasterna mellan dessa barn och ungdomar 
och dem som får en ny framtid på El Arca och Rosa de Sarón är enorma. Men samtidigt 
som vi upplever nöden och smärtan för barnen på gatan, känner vi också glädje och djup 
tillfredställelse över att ha våra hem som räddar liv och där hoppet om en framtid tänds 
hos barnen. Genom ett preventivt och tidigt ingripande i samarbete med myndigheter och 
släktingar till barnen, har vi också lyckats hindra många barn från att börja leva på gatan.
Vi har kunnat rädda många unga liv under de 15 år vi arbetat för gatubarnens rättigheter till 
ett liv och en framtid.

Livet blir för det mesta dramatiskt och kort för barnen på gatan och i slummen.

Norma, Rosa och Karen visar stolt 
upp vad som skall visas på mässan



forts...
När de fi ck inbjudan att delta på mässan 
hade fl ickorna bara två veckor på sig 
att förbereda sin utställning. Alla deltog 
med iver, glädje och intensivt arbete. Att 
bli uppmärksammade och tillfrågade om 
att få vara med betyder naturligtvis väl-
digt mycket, så det var en stor uppmunt-
ran för alla på Rosa de Sarón. Det stärker 
också banden mellan fl ickorna när de får 
arbeta tillsammans i ett sådant här stort 
projekt med många mässbesökare. 

En annan sida med att delta i olika 
aktiviteter ute i samhället är att det 
stärker fl ickornas självförtroende, vilket 
också är positivt för deras framtid när 
de en dag lämnar Rosa de Sarón för att 
klara sig själva.

Även i år blev julfi randet en stor glädjefest för våra pojkar 
och fl ickor. Över 100 personer var samlade till ett gemensamt 
fi rande på El Arca. Flickorna uppträdde med sång och dans, 
pojkarna spelade upp drama och de minsta sjöng med stor 
inlevelse. God julmat serverades och julklappar delades ut. 
Allt blev till en stor familjefest med fi n gemenskap. Några av 
de äldre pojkarna som inte längre är på El Arca kom också på 
besök för att delta i julfi randet.

Strax innan jul blev våra pojkar 
bjudna att delta på ett bröllop i den 
kyrka där de brukar gå. De fi ck den 
stora äran att ta hand om varsin 
bordsdam. Det här blev naturligtvis 
en extra spännande utmaning och 
frågan är om det var pojkarna som 
tog hand om fl ickorna eller tvärt 
om? Allt gick i alla fall bra och det 
var stolta pojkar som deltog i bröl-
lopet. 

Vi har som mål att varken poj-
karna och fl ickorna skall känna sig 
isolerade på våra hem. De skall vara 
en del av det bolivianska samhäl-
let och känna sig värdefulla. Deras 
tidigare liv har för de fl esta av dem 
präglats av ett tragiskt utanförskap.

El Arca-pojkarna på bröllop

Julen på El Arca

Marwin serverar julmaten.

Miguelito är glad och 
nöjd över julmaten som 
serverades.

Fabio fi ck en
helikopter i julklapp.

De yngsta pojkarna sjöng 
med glädje och inlevelse.

Pojkarna på El Arca tog hand om sina damer, eller kanske var det tvärt om?.

Flickorna på 
Rosa de Sarón 
deltog på en 
utställnings-
mässa

Norma, 16 år, är inte så förtjust i skolan, 
men har ett stort intresse för handarbete 
och sömnad. Norma har varit på Rosa de 
Sarón i två år. Hon är ett föredöme för 
de andra fl ickorna och deltar ivrigt i alla 
aktiviteter. Här arbetar hon inför mässan. 

Gloria, 15 år, har varit på RDS i två år. 
När hon kom till Rosa de Sarón krävde 
hon mycket uppmärksamhet och hade 
svårt för att anpassa sig. Under de två 
år som gått har hon blivit lugnare och 
hennes liv har stabiliserats. Här ser vi 
Gloria i fullt arbete med det som skall 
vara med på utställningen.

Sabina, 18 år, (andra från höger) tog 
ansvar för att tillverka fi na kort tillsam-
mans med de yngre fl ickorna.

Berta, 17 år, och Estefani, 11 år, 

fi ck ta ansvar för att baka de 

bröd som sedan skulle säljas på 

mässan. 

Silvia och Celina på 
utställningsmässan.

Norma älskar 
att handarbeta.


