
Jimena, en av våra 
ledare berättar... 
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Barnen skriver om 
sina upplevelser...

Insamlingsmålet 
närmar sig för 
nya El Arca...

Nyhetsbrev Okt/Nov 2012Barnens Räddnings Ark

D
es

ig
n,

 la
yo

ut
: 

w
w

w
.m

rp
ho

to
.s

e

Vi vet alla att det finns ett oändligt stort ”hav” 
av barn och ungdomar runt om i världen som 
lever i nöd och stor misär på olika sätt. Det är 
så oöverskådligt att det kan få oss att bli hand-
lingsförlamade. Men mitt i detta oändliga hav 
av sorg och smärta finns ett, två eller flera barn 
som vi kan hjälpa. 

Vi får inte slå oss till ro bara för att vi inte kan hjälpa 
alla. Vi kan alltid hjälpa någon, bara viljan finns. Vi kan 
alltid på ett eller annat sätt engagera oss för att ge 
någon ett liv och en framtid. Vi kan alltid tända hoppet 
och livsgnistan hos den som förlorat allt. 

I ett TV reportage som du kan se på ”svtplay” berättar 
Maria om sitt liv.
www.svtplay.se/video/337848/del-3-av-4

Hon berättar själv framför kameran om hur hon som 
liten blev utnyttjad av sin styvfar. När hennes mamma 
dog orkade Maria inte stanna kvar hemma. Hon läm-
nade hemmet och började leva på gatan, där hon var 
under lång tid. Men så en dag mötte hon Ana-Maria, 
som såg hennes situation. Ana-Maria gav henne upp-
märksamhet, omtanke och kärlek. Maria beslutade sig 
för att lämna livet på gatan och hon fick plats på vårt 
hem Rosa de Sarón. 

I dag är Maria en glad och lycklig tjej som går i skola. 
Hon har fått en datautbildning och en tvåårig sömmer-
skeutbildning. 

Det 
handlar om ett 
individuellt liv 

Senaste nytt på din mail
Önskar du få senaste nytt från oss på din mail och läsa mer än vad vi skriver om i nyhets-
breven? Sänd din mailadress till oss på info@barnensraddningsark.com, så kan du oftare 
få aktuell information som kan vara intressant att läsa.

Stor glädje
Detta nyhetsbrev vill vi avsluta med att berätta att vi nu ser insamlingsmålet närma sig för 
det nya El Arca. Vi kommer att påbörja byggandet utan att ha hela finansieringen klar, men 
vi är helt övertygade om att vi kommer att få in den resterande summan som gör att vi 
klarar att fullföra bygget.
I dag återstår det endast ca 250 000 SEK innan finansieringen är klar. 
Med gemensamma krafttag klarar vi även att slutföra detta projekt. 
Tack åter igen för ditt trofasta stöd!

Maria är en lycklig tjej i dag.

Maria är på väg framåt i livet och hon har drömmar 
som hon vill förverkliga.
Maria utstrålar trygghet och kärlek och är en ledare för 
de yngre flickorna på hemmet. 
Hon är inte anonym i den stora skaran i ett oändligt 
hav av nöd. 
Hon har ett namn! Hon heter Maria, och hennes liv är 
förvandlat!

”Den här resan var fantastisk för mig. Jag fick vara som en ledare för de övriga, eftersom 
jag varit länge på El Arca. Jag hjälpte alla och jag vakade över de yngsta pojkarna. Vi har 
fått äta mycket fisk och frukt och badat i floden. Alla vi på El Arca har väntat länge på 
denna resa. Vi jobbade hårt i skolan för att bli klar med alla uppgifter så att vi kunde resa. 
Tack för att vi fick resa!” /Juan Carlos.

Det var allt från mig för denna gång. Tack för vad ni 
alla gör så att vi kan fortsätta vårt viktiga arbete!
/Jimena

Du har fått läsa om Maria, Alex, Paulino, Silvia, Eva, Ariel, Johselin, Maria Carmen, 
Danny och Juan Carlos.  De har alla ett namn och en historia att berätta. De är inte en 
stor anonym skara, i ett oändligt hav av nöd. Deras liv är förvandlade genom det vi gör 
tillsammans! 

Det kallas kärlek!

Juan Carlos.
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”Alex är 18 år och han har varit på vårt hem i åtta år. Alex levde 
tidigare på gatan, men är i dag en helt ”ny” grabb.

Jag glömmer aldrig den gången han gav mig ett löfte. Då var 
han bara 13 år. Han hade ställt till så mycket problem på El 
Arca, att vi övervägde att få honom till ett annat hem. 

Så en dag kom han till mig och ville prata. Han ångrade djupt 
allt han hade gjort. Vi pratade länge och han grät förtvivlat och 
lovade mig att aldrig göra om det. Han gav mig också ett löfte 
att vara flitigare i skolan. 

Alex har inte svikit det löfte han gav mig! 

I dag är Alex en ung man och en mycket duktig elev. För en tid 
sedan fick han också hedersuppdraget att bära skolans flagga. 
I år slutar han skolan och har som mål att försöka komma in på 
universitet.

Paulino är 18 år och har varit på vårt hem i sex år. Han går på 
en teknisk/mekanisk linje, och är en av de bästa eleverna. Nu 
skall han snart sluta skolan och studera vidare, men han vet 
ännu inte vilken linje han skall välja. Den senaste tiden har han 
fått vägledning som kan vara till hjälp för honom att välja rätt.

Det är otroligt att se hur Silvia har förändrats sedan hon kom 
till oss. Hon hade inget självförtroende, hon kände sig ful och 
tyckte att hennes liv inte hade något värde. 

I dag är hon en glad och öppen flicka som vågar uttrycka vad 
hon känner och vad hon vill.

Alla våra barn och ungdomar är så fina. Vi älskar dem alla lika 
mycket och inte bara dem som det går bra för i skolan. Alla är 
värdefulla och de försöker göra sitt bästa, trots de svårigheter 
några av dem har.

I år har vi tre ungdomar som tar studenten. Det är Eva, Ariel 
och Alex. Kanske någon av dem kommer in på universitet! 
Men det viktigaste är att de själva får välja den väg de önskar. 
Vi finns vid deras sida till hjälp och stöd. Vi försöker ge dem 
råd och visa dem olika alternativ för fortsatta studier. Men till 
slut är ändå vägvalet deras eget.

Jimena är pedagog och en av våra ledare.
Hon skriver följande:

Jag brukar be barnen själva skriva om sina upplevelser 
och här får ni läsa vad några skrev:

”Jag har väntat länge på denna resa. Jag tycker om att resa till 
djungeln, för där badar vi i floderna, vi leker och gör mycket 
annat trevligt. Den här gången var det lite kallt i början men 
sen blev det varmare. Jag vill tacka er jättemycket för att ni 
hjälpte oss så att vi fick göra resan.” /Jhoselin

”Jag var med för första gången. Så fantastiskt och jag kände 
mig så glad. Men först vill jag berätta att jag fått hjälp att 
operera mina ögon. Jag skämdes över mina ögon och jag 
kände mig annorlunda än alla andra. När jag kom till hemmet 
fick jag mycket hjälp och de sade att jag var fin. Nu är allt bra. 
På den här resan har jag lekt med alla de övriga flickorna. Jag 
har badat i floden, ätit massor med frukt, fisk och annat gott. 
Tack alla, jag känner mig så lycklig”. /María Carmen

”Den här resan som vi fick genom er, var en upplevelse som 
jag aldrig kommer att glömma. Vi var alla tillsammans och 
våra ledare deltog hela tiden i allt vi gjorde. Vi badade och vi 
var uppe i träden och hoppade ner i floden. Vi tävlade om vem 
som klättrade högst och vågade hoppa. Jag vann! Tack för att 
ni hjälpte oss så vi fick göra denna resa!” /Danny

Det som barnen allra mest ser fram emot, är att få åka till djungeln. 
Hela året längtar alla efter att få resa på läger under några dagar 
med fantastiska upplevelser. 

Alex. Silvia.

Paulino.

Danny.


