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Nyhetsbrev Maj 2015Barnens Räddnings Ark

Vi såg unga pojkar och flickor i små grupper i parken 
med sina barn. Alla sniffade skolim, var påverkade och 
aggressiva. Tillsammans med Ana-María delade vi ut 
bröd, bananer och mjölk. Alla var hungriga och ställde 
sig i kö för att få mat. 

Vi stöttar Barnens RäddningsArk

Barnens RäddningsArk
Källgatan 8, 982 34 Gällivare

Tel: 0970-800 569 
Mobil: 070-325 89 17

info@barnensraddningsark.com 

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 står under kontroll av 
Svensk Insamlingskontroll 

Vi har ett 90-nummer för all 
ekonomisk insamling; 
Postgiro 90 11 11 – 5

www.no-limit.no

www.bilhallen-e14.com

www.lindberg.tm.se

www.rubeco.no

www.btsab.com

www.noviaekonomi.se

www.muskotmedia.se

www.imegapromotion.se

Det var så här det började!
Nästa dag delade vi ut mat på gatan ur en stor sopp-
gryta som mättade många hungriga magar. Det var så 
här vi lärde känna barnen och ungdomarna. Det var 
runt soppgrytan som drömmen om att kunna göra mer 
för dem på gatan började. Den gången hade vi inget 
hem att erbjuda dem att komma till, men störst av allt 
är kärleken! Med beslutsamhet och stor hängivenhet 
har vi genom åren byggt upp hemmen El Arca och 
Rosa de Sarón. I dag har vi två hem där unga pojkar 
och flickor kan känna sig trygga och få en framtid 
genom skola och utbildning. Allt detta har vi kunnat 
genomföra tillsammans med våra bolivianska ledare 
och det breda folkliga stödet vi har här hemma. 

Ibland kan det vara viktigt med en tillbakablick 
för att minnas hur allt började och glädjas över 
resultaten vi ser idag. 1993 hade vi den första 
kontakten med gatubarnen som fanns i en park 
intill den stora marknaden i Cochabamba.

Det kom ett mail!
Jag är en gammal elev från Högalidskolan i Kiruna, och nu skriver jag min 
kandidatuppsats i La Paz.

Jag, mina kompisar Anna och William skulle bli väldigt glada om vi fick chansen att se 
något av barnhemmen i Cochabamba, och höra mer om er verksamhet. Jag har drömt 
lite om det, eftersom min kompis Ylva var i Cochabamba när vi gick i 8:e klass på 
Högalid. Något jag länge ångrat att jag inte tog chansen att söka till. Tror du det finns 
någon möjlighet att kunna besöka något eller båda barnhemmen i mitten av maj?

-Vi följer upp deras besök i nästa nyhetsbrev. 

Insamlingen 
till en ny bil i 
Bolivia är klar!
I oktober 2014 skrev vi om 
att vi hade ett akut behov 
av en ny bil till Bolivia. Nu är 
målet nått och vi har fått in ca 
250 000 SEK. Det är ett helt 
fantastiskt och snabbt insam-
lingsresultat. Vilken glädje 
det var att få berätta detta för 
ledarna i Bolivia.

ETT STORT, STORT TACK till er som var med och löste detta viktiga och akuta 
behov. När bilen är köpt skall vi berätta vilken typ av bil det blev. 

Den höga dollarkursen försämrar vår ekonomi!
Kostnaderna som vi har i Bolivia är i dollar. Dollarkursen har stigit mycket kraftigt den 
sista tiden och gör att vår ekonomi drabbas hårt. Vi är nu i ett stort behov av att få in 
extra gåvor för att klara den ekonomiska situationen. För tio år sedan var situationen 
densamma, men vi klarade den genom det extra stöd som kom in. Nu när dollarkursen 
åter igen skjutit i höjden står vi i samma situation. 

Vi behöver din hjälp!

Swish
Nu kan du Swisha in din gåva direkt till oss från din mobil utan avgifter!
Swish är en mobiltjänst i samarbete med flera banker som gör att man snabbt, 
enkelt och säkert kan föra över pengar från sitt mobiltelefonnummer. Swish 
används i dag av ca 2,7 miljoner Svenskar. Allt du behöver göra är att ladda ner 
appen till din mobil och sedan fylla i vårt Swish-nummer: 1239011115 och valfri 
summa. Det finns också möjlighet att fylla i fritext med en hälsning.
Gåvan går direkt in på vårt 90-konto: 90 11 11 - 5. Det är kostnadsfritt eftersom 
vi har ett 90-konto. Din internetbank har all information om Swish.

Vårt Swish-nummer är: 1239011115
Välkommen  



Under åren på Högalidskolan var his-
torierna om Ana-María många. Det var 
på något sätt gatubarnens Gudmor, 
som alla refererade till.
Även efter att jag slutat grundskolan, 
fortsatte mamma att berätta om henne, 
efter sina besök i Cochabamba. Hon 
verkade vara en fantastisk kvinna. 
Långt borta.
 
När Ana-María och jag blev presen-
terade för varandra kändes det som 
om jag hade känt henne i flera år. 
Med öppna armar och med, vad jag 
skulle förstå mer och mer allteftersom 
dagarna gick, ett hjärta av gyllene 
guld, tog hon emot oss hemma hos 
sig. Som kära vänner hon inte sett på 
länge, fast det var första gången hon 
träffade både mormor och mig.
Under hela vår vistelse i Cochabamba 
blev vi överösta av värme, omtanke, 
nyfikenhet och vänskap, av både Ana-
María och hela hennes familj.
Det som vi kallar gästvänlighet hemma 
i Sverige, bleknar lite i jämförelse… Allt 
detta kärleksbombande kändes hela 
tiden genuint, och vem vi än mötte på 
gatan, fick samma hjärtliga behandling.
 

En kvällspromenad träffade vi några 
barn som lever sina liv på gatan. Ana-
María såg dem tidigt på håll, och vi 
gick för att hälsa. Närvarande, ömsint 
och med äkta omtanke samtalade hon 
med barnen och ungdomarna.
Hon tog på dem, omfamnade dem, 
utan att bry sig om ifall de var smut-
siga, utan att bry sig om att de var 

påverkade, utan att bli sårad eller 
besviken över en eventuell uppenbar 
lögn. Hela tiden såg hon dem. De per-
soner som fanns där, finns där, bakom 
alla omständigheter och olyckliga 
historier. De personer som vi andra lätt 
skulle skynda oss lite extra förbi och 
rygga tillbaka för, medan vi skakade på 
våra huvuden och suckade över den 
misär som finns här i världen medan 
vi rusade vidare till bussen för att inte 
komma för sent till skolan, eller det där 
viktiga, viktiga mötet på jobbet.
 
Det finns många fantastiska historier 
som jag tar med mig från mina nästan 
två veckor i Cochabamba. Det är svårt 
att välja ut någon enstaka.
Det arbete som görs på El Arca och 
Rosa de Sarón är fantastiskt och ovär-
derligt. Varje enskilt barn eller ungdom 
som får en chans till ett bättre liv, och 
ibland ett liv över huvud taget, gör 
skillnad. I hela världen, liksom.
Om allt ont i världen ska besegras 
med allt det extra goda som görs, så 
är det här en bra bit på väg. Har det 
betydelse för en enda individ, har det 
betydelse. Stor betydelse.
 
Vid avresan från Cochabamba är 
mitt hjärta sprängfyllt till brädden av 
beundran av Ana-María och hennes 
familjs ovillkorliga kärlek - inte bara till 
barnen, utan även till mig, mamma och 
mormor. Gästvänligheten har inte sett 
några gränser.
I vår verklighet hemma i trygga Sverige 
kan det vara lätt att bli kall, ja nästan 
cynisk i värsta fall. Alla de sidorna hos 
mig avväpnades gång efter annan, och 
jag är stum av beundran för de männ-
iskor jag fick träffa och allt arbete som 
görs i Cochabamba. Och jag är tack-
sam för att jag fick vara med om det 
här. Tacksam över det jag insett att jag 
faktiskt har. Bara att ha tak över huvu-
det, eller någon som kramar en ibland, 
är inget jag längre tar för givet. 

Till vem som än läser; Tack!
Katrin

Ramiro
Ramiro, 7 år, kom till El 
Arca för några månader 
sedan. Han är övergiven 
av sina föräldrar och växte 
upp hos en fattig granne. 
Han blev ofta lämnad 
ensam på dagarna utan 
mat och omsorg. Ramiro 
satt utanför huset och vän-
tade. Han hoppades på att 
någon skulle komma förbi och kanske ge honom något att 
äta. Någon uppmärksammade hans situation och larmade 
myndigheterna som tog hand om honom och kom med 
Ramiro till oss. I dag går Ramiro i 1:a klass, är en lycklig och 
glad grabb som trivs jättebra på El Arca och med sina nya 
kompisar. Ramiro har fått en ny möjlighet i livet!

Vilka barn kommer till hemmen och vad händer 
i deras liv?
När barnen kommer till oss är de misshandlade, övergivna, utnyttjade, under-
närda och utstötta. De har fråntagits möjligheten till en framtid. På våra hem 
återvänder livet och mycket av det som gått förlorat får de tillbaka. De djupa inre 
såren läks med tiden och en ny framtid öppnas. De börjar tro på sig själva, sin 
förmåga och livsglädjen strålar om dem. Detta ansvarsfulla arbete är möjligt att 
genomföra uteslutande genom de bolivianska ledarnas tålamod och hängivenhet 
och vårt ekonomiska stöd.

Tre generationer: Katrin, Susanna 
och Dagmar på besök i Bolivia!

Solidaritetsdagen 
för 23:e året 
på rad!
Att se elever och lärares engagemang 
under Solidaritetsdagarna på skolorna 
i Kiruna måste helt enkelt upplevas på 
plats för att förstås fullt ut! Det är alltid 
lika fantastiskt att få möta eleverna, 
visa bilder och berätta om vad som 
hänt sedan vi sist besökte skolorna för 
ett år sedan.

Skolornas Solidaritetsarbetet för Boli-
vias gatubarn är ett känt varumärke 
i Kiruna. Eleverna går på stan med 
insamlingsbössor, ringer till företagare, 
anordnar loppis, fika, lotterier och 
en basar med uppträdanden och en 
massa försäljning av allt som bakats, 
tillverkats och skänkts.  

Ett stort tack till alla elever, lärare, 
föräldrar, anhöriga och alla ni som var 
med i år och gav ert stöd på olika sätt.

Två nya unga liv som vi har fått ansvar för!
Rosalía
Rosalía, 13 år, är också 
ny och bor på flickhem-
met Rosa de Sarón sedan 
några månader. Hon växte 
upp med sin mor och sex 
syskon i ett litet rum under 
mycket fattiga förhållanden. 
Eftersom deras mamma var 
tvungen att försörja famil-
jen lämnade hon barnen 
ensamma hela dagarna. Rosalía började vistas mer och 
mer ute på gatan, drack alkohol och umgicks i en farlig och 
destruktiv miljö. Hennes situation uppmärksammades av 
grannar och de larmade myndigheterna och nu bor Rosalía 
på flickhemmet. Rosalía har haft det svårt att anpassa sig 
men stegvis går det allt bättre och nu går hon i 7:e klass.

Kanske var det så det lät när jag på 
mellanstadiet gick och skramlade min 
insamlingsbössa tillsammans med 
entusiastiska klasskamrater. Gatubar-
nen i Bolivia. De luktade på lim tydli-
gen, och bodde på gatan. Nu var jag, 
genom grundskolan jag gick på, med 
och samlade in pengar till dem. På ett 
eller annat sätt, år efter år. Vi samlade 
– de behövde. Vi och dem. Så avläg-
set. Så svårt att förstå som barn.

Som mellanstadieelev, och senare 
högstadieelev blev Solidaritetsdagen 
på Högalidskolan ett årligt evene-
mang som man som elev på skolan 
alltid deltog i. Ett roligt sådant! Vi fick 
sjunga, pyssla, leka affär och samla in 
pengar till ett gott ändamål.
Men återigen. Aldrig någonsin trodde 
jag att jag skulle få se det goda ända-
målet med mina egna ögon.
 
På grund av mitt nuvarande arbete 
skulle jag befinna mig i Sydamerika 
under mars och april. En idé föddes, 
och plötsligt var vi tre generationer på 
plats i Cochabamba. Mormor, mamma 
och jag.

Katrin, den yngsta i generationen och före detta elev från Högalidskolan 
i Kiruna, är först ut och skriver om sina upplevelser i Bolivia i detta 
nyhetsbrev!

- ”Skänk pengar till gatubarnen i Bolivia!” 
- ”Skänk pengar till gatubarnen i Bolivia!”

Ana María bland flickorna på Rosa de Sarón.

Swish
Swisha in en gåva från din 
mobil till vårt 90-konto!

Swish-nummer: 1239011115

Några av lärarna som bakade 
till Solidaritetsdagen.

Det var kö vid borden för att få handla. Barnen sålde allt de gjort.


