
Barnens RäddningsArk
Källgatan 8, 982 34 Gällivare

Tel: 0970-176 28
Mobil: 070-325 89 17
E-mail: bra@kiruna.se

www.barnensraddningsark.com

Postgiro: 90 11 11 - 5

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.

Vi stöttar
Barnens RäddningsArk

www.bandybyn.se

www.abpromotion.no

www.bilhallen-e14.com

www.lindberg.tm.se

Betonghåltagning 0950-60014

www.rubeco.no

www.noviaekonomi.se

Vi står under kontroll av SFI 
”Stiftelsen För Insamlingskon-

troll” Vi har ett 90-nummer 
för all ekonomisk insamling;

Postgiro 90 11 11 – 5
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Förr och nu... Nya Rosa
de Sarón...

Nyhetsbrev Juni 2009Barnens Räddnings Ark

Tack alla vänner för de gåvor som kommer in och som gör 
att kampen för gatubarnens liv och framtid kan fortsätta.

www.muskotmedia.se
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Varje dag matas vi av negativa nyheter om hur barn 
lider och utnyttjas på de mest brutala sätt man kan 
tänka sig. Det är en verklighet som är fullständigt 
omöjlig att förstå. Barnen är ju det absolut fi naste och 
mest värdefulla vi har. Det är vårt ansvar att se till att 
de får växa upp i kärlek och trygghet för att få den 
framtid som de alla har rätt till. 

När vi hör om alla miljontals barn runt om i världen 
som inte får en chans i livet, kanske det är lätt att bli 
uppgiven och handlingsförlamad.

På väg mot en ny framtid
Men det får vi inte bli. Vi måste se varje fl icka och 
varje pojke som en enskild individ. Alla barn har ett 
namn, de har sin unika personlighet och är inte en 
stor anonym skara. När vuxenvärlden runt ett barn 
på ett eller annat sätt sviker, har vi ett gemensamt 
ansvar. Tillsammans kan vi ställa oss på barnens sida 
och förändra en hopplös situation till en ny möjlighet 
och en framtid. Den framtiden har Karen, Jhoselyn, 
Luz María, Rosalinda och Sheila fått genom Barnens 
RäddningsArk. Glada och lyckliga är de på väg ut till 
en ny skoldag.

Karen, Jhoselyn, Luz María,
Rosalinda och Sheila på väg
till skolan.

Snart kommer det nya fl ickhemmet 
att stå infl yttningsklart till allas stora 
glädje. Huset är på nästan 800 kva-
dratmeter och har gott om plats att ta 
emot alla de fl ickor som fi nns hos oss 
i dag, samt även några nya fl ickor, så 
snart vi har ekonomi för det. 

Som vi tidigare skrivit om planerade vi 
också att bygga ytterligare ett hus som 
skulle bli på c:a 215 kvadratmeter och 
rymma 15-20 nya fl ickor. Det var tänkt 
att detta hus skulle ge oss möjlighet 
att hjälpa fl er fl ickor än vad vi kan göra 
i dag. Men genom de senaste måna-
dernas höga dollarkurs och den svaga 
svenska kronan har vi tyvärr kommit till en situation då vi just nu inte har ekonomi för att 
bygga som planerat. Något annat som också fördyrat bygget kraftigt är höjda kostnader 
för byggmaterial och arbete i Bolivia.  Detta gör att vi heller inte kan ta emot fl er fl ickor, om 
än behovet är mycket stort. Därför får vi vänta med att bygga det andra huset tills vi har 
ekonomi till det.

Nya Rosa de Sarón

Glädjen är stor bland fl ickorna 
att snart få fl ytta in i sitt nya 

hem som står klart i sommar. 



Erland
Erland är en av de äldre 
grabbarna på El Arca. I dag 
är han 19 år och har bott hos 
oss sedan han var 8 år. Som 
liten blev Erland misshandlad 
hemma och till slut lämnade 
han sin familj och hamnade 
på gatan. Genom arbetet ute 
bland gatubarnen fi ck vi kon-
takt med honom och han kom 
till oss. I november i år tar han 
studenten, men han vet ännu 
inte vad han vill göra i framti-
den. När vi senast var i Bolivia 
kände vi knappt igen Erland, 
även om det inte var så länge 
sedan vi sett honom. Han hade 
blivit vuxen och verkligen mognat. Det var så positivt att se 
hur han hjälpte till när de skulle på scoutträffar och att han var 
avslappnad och öppen. Vilken glädje det är att få se småknat-
tarna växa upp till positiva och trygga unga män!

Tillsammans

Förr och nu...
Tänk att det har gått 17 år sedan vi startade arbetet i Bolivia! Många av de barn vi har haft hos oss är i dag vuxna 
och fl era har bildat egna familjer. Det är svårt att med säkerhet veta hur många vi har kunnat hjälpa genom åren, 
men i de kommande nyhetsbreven ska vi berätta om några fl er som fått en ny chans i livet genom arbetet.

Brayan
Egentligen lärde vi ”känna” Brayan väldigt tidigt. Vi träffade 
nämligen hans mamma när hon var gravid med Brayan. Hon 
levde ett hårt liv på gatan och det var genom matutdelningen 
vi fi ck kontakt med henne. När Brayan föddes fi ck han leva sina 
första år på gatan. Men när han var 4 år hamnade hans mamma i 
fängelse och hon bad oss då ta hand om honom. Sedan tidigare 
bodde hans storebror Fernando hos oss. I dag är Brayan 14 år 
och går i 8:an. Han har fortfarande kontakt med sin mamma, 
som nu har avtjänat sitt fängelsestraff. Brayan är en duktig och 
fl itig elev, faktiskt bäst i sin klass och omtyckt av sina lärare! 
Det blir spännande att se vilken riktning hans liv kommer att ta i 
framtiden.

På samma sätt som vi behöver ledarna och medarbetarna i 
Bolivia, behöver de oss. Utan vårt stöd och engagemang hade 
de inte haft resurserna att hjälpa barnen på det sätt de gör, och 
utan deras tålamod, envishet och arbete hade vår insats här 
hemma varit meningslös. Det är ett ständigt pågående sam-
arbete och utan varandra hade det inte fungerat. Därför är det 
så imponerande att se alla här hemma som år efter år deltar 
med iver och engagemang. I mars och april månad har vi rest 
omkring i norra Sverige för att informera dem som stöder 
arbetet. Responsen och engagemanget som möter oss är 
mycket inspirerande! Man slutar aldrig att förvånas över alla de 
hängivna och generösa människor som vi möter.

För en tid sedan kunde vi till stor glädje 
för våra pojkar och ledare köpa in ny 
utrustning till El Arca. Bakugn, spis, 
kylskåp, madrasser, köksutrustning och 
mycket annat fi ck ersätta det som slitits 
ut under åren.

Inköp till 
El Arca

Skolornas 
engagemang 
växer
En helt speciell 
höjdpunkt är 
solidaritets-
dagen i Kiruna 
där tre skolor 
samarbetar 
för att samla 
in pengar till 
arbetet i Bolivia. 
Årets solidari-
tetsdag hölls för 
17:e året i rad! 
Vi är så tack-
samma och stolta över alla elever, lärare och andra vuxna som 
kämpar för barnens rättigheter och som har stått vid vår sida 
ända sedan arbetet i Bolivia startade 1993.

Våra bolivianska ledare 
Jimena och Javier.

Det stora engagemanget bland elever och lärare 
på skolorna är imponerande. Så här såg det ut 
på solidaritetsdagen i Kiruna.

En del av allt vi kunnat köpa till El Arca.

Brayan (i grå tröja längst ner) 
när han kom till oss.

Brayan är i dag 14 år och går i 8:e klass.

Erland när han kom till oss.

I november tar Erland studenten.


