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till Rosemary...

Ett hem och
en familj...
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Ett hem och en familj
Någon skrev följande:

”Att ha en plats att gå till – är ett hem.
Att ha någon att älska – är en familj.”
Steg för steg kommer vi närmare den dag då 
fl ickorna kan fl ytta in i sitt nya hem. Ett hem där de 
känner att de har sin familj. 
Det du ser på bilden är den första byggnaden 
av två som är planerade. Det nya Rosa de Sarón 
kommer att ligga i ett lugnt och vackert område ca 
10 kilometer utanför Cochabamba. Här kommer 
att fi nnas stora ytor för fl ickorna och deras barn att 
röra sig på och vi har stora utvecklingsmöjligheter 
i framtiden.

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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Vi är verkligen tacksamma över att 
vi har våra två hem där vi kan ta 
emot barn som hamnat i nöd. När 
barn bli övergivna innebär det för 
det mesta att de också börjar leva 
på gatan. Då dröjer det heller inte 
särskilt länge innan barnen hamnar 
i missbruk och annat elände. Kan 
vi förhindra att barnen hamnar 
på gatan, så ligger vi steget före. 
Dessa fyra syskon har blivit över-
givna av sin mamma. I ett tidigt 
skede och innan de började leva på 
gatan blev vi underättade om deras 
kritiska situation och kunde ge dem 
plats hos oss. Nu är de trygga och 
får den omsorg från våra ledare 
som de så väl behöver.  Det är för-
modligen något som de aldrig fått 
uppleva tidigare i livet. Förra året 
berättade vi om sex syskon som vi 
också tog hand om. De är kvar på 
våra hem, går i skola och allt går 
bra för dem.

Fyra övergivna syskon!

Grattis Javier!
Javier som leder arbetet på El Arca är 
mycket uppskattad och omtyckt av poj-
karna. Plötsligt en tidig morgon bankar det 
på porten hemma hos Javier. När Javier 
öppnar ser han till sin stora ”överrask-
ning” många av pojkarna från El Arca som 
kommit för att gratulera honom på födel-
sedagen. Sedan blev det ett uppskattat 
födelsedagsfi ka hemma hos Javier.

Dessa sex syskon tog vi hand om förra året.



Det krävs tålamod, kunnande, ekonomi och framför allt djup 
och innerlig kärlek till barnen om arbetet skall lyckas.

Statistik kan vara torrt att läsa men också intressant. Det kan 
ge dig en större insikt om och förståelse för vår uppgift och 
motivera till fortsatt stöd för barnens framtid. Här kommer 
lite detaljerad information som kanske kan vara intressant att 
känna till. 

Statistik

”Jag ser dig som det bästa i livet, jag 
ser dig som månen, som stjärnorna 
på himlen. Du är verkligen en riktig 
mamma.”
Så sa Christian, 8 år, till Rosemary, som är ledare för den 
yngsta gruppen av pojkar på El Arca. När barnen känner att de 
är älskade så är nästan allt vunnet. Christian är hyperaktiv och 
har det inte så lätt i skolan. Men vad spelar det för roll när han 
trivs, känner trygghet och att Rosemary är hans mamma.

Rosemary skriver följande:
”Det känns som jag bott på El Arca halva mitt liv. Barnen 
är som om de vore mina egna barn och jag älskar dem så 
mycket. El Arca är mitt andra hem. Själv har jag tre barn, en 
pojke på åtta år och två flickor, 16 och 20 år. Jag har arbetat 
nästan tre år på El Arca och pojkarna är det som ger mig 
motivation. När jag reser hem så tänker jag hela tiden på dem. 
Jag är tacksam för att jag får arbeta här och jag har så många 
fina minnen. Gud välsigne er alla som hjälper oss så att vi kan 
fortsätta arbetet på El Arca.”

Kärlek

Utbildning 
är framtid
Tre av våra pojkar, Juan Carlos, Erland och Raimundo stu-
derar mekanik inom olika områden. De deltog nyligen på en 
utställning tillsammans med de andra eleverna från samma 
yrkesskola. När de avslutar yrkesskolan kanske någon av dem 
kommer att fortsätta sina studier på universitet. Men kraven är 
höga och det är inte så lätt att komma in.

När vi har berättat om pojkarna på El Arca och flickorna 
på Rosa de Sarón så har det ofta handlat om det positiva 
resultatet. Men det finns också många problem att lösa om 
vi skall lyckas i vår uppgift. Bakom det goda resultatet ligger 
ett hårt och målmedvetet arbete. Ansvaret är stort för oss 
alla. Naturligtvis känner vi oro ibland över hur det skall gå för 
barnen och hur alla problem skall övervinnas. Men det vi har 
sett under åren är att vi för det mesta har funnit lösningar på 
alla utmaningar vi stått inför.

Alla barn följs upp individuellt för att ge dem det stöd de behö-
ver för sin personliga utveckling. Vi hjälper barn i akut kris, 
framför allt de som lever på gatan. Vi arbetar långsiktigt. Målet 
är att de en dag skall klara sig själva genom att de har fått gå i 
skola och har fått en utbildning. Det är fantastiskt och väldigt 
tillfredställande när vi möter dem som en gång var hos oss och 
som nu har jobb och kanske har bildat familj och klarar sig bra i 
livet. Det är det främsta målet med vårt arbete.
På gatan dör barnen genom mord, sjukdomar, olyckor och 
självmord. På El Arca och Rosa de Sarón tänds hoppet om en 
ny framtid. Tron på livet återvänder och morgondagen får en 
mening.

Tron på livet

Christian 8 år.

På El Arca: 
• bor i dag 44 pojkar och ytterligare sex har eget boende 
 och studerar.
• har fem återförenats med sina anhöriga och sex nya 
 tagits emot.
• går alla i skola.
• tar två studenten i år och tre nästa år.
• har 35 fått behandling på sjukvårdskliniker.
• har sex genomgått neurologiska undersökningar och 
 långvarig behandling.
• har två fått frakturer och blivit behandlade.
• har alla genomgått fluorsköljning av sina tänder.
• har 23 lagat sina tänder.
• har alla deltagit i temaundervisning i ca 15 ämnen under 
 namnet ”lära för livet” som skall ge dem en sund och stabil 
 grund för framtiden. 
• har flera utflykter och läger genomförts.
• har nästan alla varit med i scouterna.
• har aktiviteter som exempelvis sport, drama, sång och 
 mycket annat genomförts.

På flickhemmet Rosa de Saron:
• bor i dag totalt 30 personer.
• har åtta återförenats med sina anhöriga och åtta nya 
 tagits emot.
• går 25 i skola. De övriga är ännu för unga för att gå i skola.
• har samtliga genomgått medicinska undersökningar 
 eller behandlingar.
• har 4 fått behandling för en allvarlig sjukdom som heter 
 chagas. Alla har testats för denna sjukdom, eftersom den 
 måste behandlas.
• har alla genomgått undersökningar och behandlingar 
 av sina tänder. 
• har alla deltagit i temaundervisning som omfattar ca 20 
 ämnen under namnet ”lära för livet”.
• har flera utflykter och läger genomförts.
• har aktiviteter som exempelvis sport, drama, sång, 
 handarbete, bakning och mycket annat genomförts.

I nästa nyhetsbrev kommer vi att berätta om det arbete vi utför 
bland barnen som finns på gatan.


