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Datutbildning för 
pojkarna och
flickorna... sid. 2 sid. 4sid. 3

Två års syutbild-
ning avslutades 
med examen...

Jaime, Victor, 
Rodrigo och
Miguel...
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Nu har tiden kommit för att påbörja en insam-
ling så att vi kan börja bygga ett stort nytt hus 
på El Arca – ett hus som skall ersätta det fallfär-
diga huset som ingen längre kan bo i.

Flickorna på Rosa de Sarón har ett nytt stort och fi nt 
hem. Nu är det pojkarnas tur! Detta är ett stort och 
mycket viktigt byggprojekt att genomföra och naturligt-
vis en ekonomisk utmaning. Men när vi tar den utma-
ningen tillsammans så kommer vi att klara även detta, 

En stor utmaning! 

Jaime, Victor, Rodrigo och Miguel
Det fi nns så mycket att berätta om dessa pojkar och deras tragiska start
på livet, men som du förstår kan vi inte gå in i några detaljer om vad de har 
upplevt. 

Jaime, 8 år, kommer från landsbygden, där han blev övergiven efter en svår uppväxt. 
Viktor, 10 år, var på väg att börja ett liv på gatan när någon räddade honom och han kom 
till oss. Rodrigo, 10 år, upptäcktes då han började vistas på gatan. Några tidigare gran-
nar såg honom en dag och kunde övertala honom att komma till El Arca. Miguel, 12 år, 
var nära att börja leva på gatan med sin bror, som är missbrukare och tillhör ett kriminellt 
gäng. Men genom olika omständigheter kom han lyckligtvis till oss i stället.  

Vår pedagog Jimena skriver följande om de fyra nya pojkarna: 

”Jaime, Rodrigo, Victor och Miguel är nu glada pojkar. De har börjat i skolan och får hjälp 
av vår psykolog att bearbeta sina traumatiska upplevelser. De känner sig mer och mer 
hemma i den stora familjen på El Arca och deltar för fullt i olika aktiviteter med de övriga. 
Pojkarna har fått ett nytt hem och vi ser att de trivs och har det bra.” 

Vi har också fått fyra nya fl ickor till fl ickhemmet Rosa de Sarón. Om dem skall vi berätta 
mer i nästa nyhetsbrev. 

Tack för ditt ekonomiska stöd och för att du också på annat sätt uppmuntrar oss 
att fortsätta att kämpa för barnens liv och framtid. Det gör vi med glädje och 
beslutsamhet!

precis som vi har gjort med alla andra projekt. På El 
Arca har vi nästan obegränsade ytor att bygga på. Två 
hektar mark i vacker miljö ute på landsbygden bjuder 
på fantastiska möjligheter. Huset vi vill bygga är på ca 
700 kvadratmeter och där skall det bli sovrum, studie-
rum, personalrum, stor matsal, kök, kontor, toaletter, 
aula, förråd och andra praktiska utrymmen. 

Var med oss och börja investera i detta viktiga 
projekt för pojkarnas framtid!

De ser fram mot ett nytt hus att bo i.

Jaime, Viktor och Rodrigo.



Under fyra intensiva veckor har 12 av de äldsta pojkarna genomgått en omfattande grundutbildning i datakunskap. De har också 
lärt sig att sätta samman datorer, installera program samt upprätta nätverk mellan datorerna. Den utbildning som de nu har fått 
har stor betydelse i deras studier, och de kommer också att ha stor användning av kunskaperna i sina framtida yrken. Vi planerar 
även att de skall få lära sig en del programmering som ytterligare höjer deras kunskap. Alla pojkar kommer att steg för steg få 
genomgå samma datautbildning.

Datautbildningen för flickorna på Rosa de Sarón är ett speciellt 
utbildningsprojekt i och genom att det är tre gymnasieelever 
från Kiruna som har tagit det ekonomiska ansvaret för att 
genomföra utbildningen. Carola, Sofie och Lisa har arbetat 
hårt för att få in all ekonomi som gjort projektet möjligt att 
genomföra. Vi har också kunnat köpa in flera datorer och 
annan utrustning. Nu har vi två grupper med tio flickor i varje 
grupp som lär sig datakunskap under ledning av en lärare som 
vi anställt. Detta är ett mycket betydelsefullt projekt som ger 
flickorna viktiga kunskaper inför framtiden.

Våra två hem är under ständig utveckling. I takt med den 
ekonomi vi får in har vi möjlighet att genomföra viktiga projekt 
som ger barnen en stabil grund att stå på i framtiden. Våra 
flickor och pojkar får ett nytt avstamp in i framtiden och de tar 
nu revansch på livet; det liv som en gång var på väg att tas 
ifrån dem. Skola och utbildning har en avgörande inverkan på 
deras möjligheter att klara sig bra i framtiden. Som ni har läst, 
utökar vi steg för steg deras möjligheter att få en mer omfat-
tande och specialiserad kunskap som håller hög standard. Vår 
strävan är att det vi gör också skall hålla en hög nivå, vilket gör 
att barnen får en stabil plattform att stå på i livet.

Efter två veckor i Bolivia är kirunatjejerna hemma igen med 
starka intryck och många upplevelser. Det som de tidigare har 
hört oss tala om när vi besökt deras skola har de nu själva fått 
uppleva på plats och med egna ögon. Just nu planerar vi bland 
annat skolbesök då Carola, Sofie och Lisa får berätta om sina 
upplevelser för andra elever i olika åldrar.

Fjorton ”prinsessor” visade upp alla fina kläder de 
sytt och de fick senare ta emot diplom som visar 
att de klarat av utbildningen. Examensprovet bestod i att klara av 
att sy en brudklänning. Ni kan själva bedöma resultatet! 

Nu börjar snart en ny tvåårig utbildning för nästa grupp som väntat ivrigt på sin tur. Samtidigt kommer de flickor som nu är färdiga 
med sin utbildning att få möjlighet att fortsätta sy för att gå vidare och lära sig mer i yrket. De kommer också att få möjlighet att 
sälja kläder de syr och på så sätt tjäna egna pengar vid sidan om sin normala skolgång. Det blir vårt första självbärande projekt. 
Men först måste vi göra en engångsinvestering i fler symaskiner, material och annan utrustning. Detta projekt blir mycket intres-
sant att följa framöver.

Första stegen i pojkarnas 
datautbildning på El Arca är avslutad

Två års syutbildning 
avslutades med en 
oförglömlig examen

Vi vill ge barnen det 
bästa vi förmår

Datautbildning för 
flickorna på Rosa de 
Sarón är i full gång

Tack för era 
fantastiska insatser 
Carola, Sofie och Lisa!

Ivriga pojkar som 
fått en fin utbildning 
i data.

Full koncentration bland 
flickorna på datautbildningen.

Den stora examensdagen då 
flickorna visade upp vad de kan sy.

Flickorna lär för livet och framtiden.

Lisa, Carola och Sofie överlämnar 
datorerna.


