Helens resa till Bolivia blev ett minne för livet

Jag vill vinna pengar
till de fattiga barnen
i Bolivia

ten ...
er halva vins
Helen skänk

Helen Salomonsson
Ålder: 56 år.
Familj: Mannen Stefan. Tre vuxna barn:

Natanael, 33 år, Kristoffer, 31 år, Anna,
26 år. Delad vårdnad om yorkshireterriern Smilla.
Gör: Högstadielärare i svenska, engelska och tyska.
Bor: I Tomelilla i Skåne, kommer från
Gällivare.
Intressen: Frågesport, trädgård och att
plugga – ”har alltid någon kurs på gång”.
Aktuell: Medverkar i Postkodmiljonären på TV4 28/8 och 29/8 kl 19.30.
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Helen har länge stöttat
gatubarnen i Bolivia
genom vännernas hjälporganisation. Men sedan
hon varit där på besök och
själv sett vilka behov av
hjälp de har insåg hon att
hon ville göra mer ...
AV ANETTE BÜLOW
FOTO: JÖRGEN WRENGBRO, TV4

Ä

nda sedan början på 1990-talet
har Helen Salomonsson i skånska Tomelilla stöttat och skänkt
pengar till hjälporganisationen
Barnens RäddningsArk, som hjälper fattiga
barn i Bolivia. Det var de goda vännerna Jörgen och Solveig Wrengbro i Gällivare som
startade den ideella organisationen efter att
själva ha deltagit i hjälparbete i Bolivia. Barnens RäddningsArk driver två barnhem där
fokus är på att barnen ska gå i skolan och få
en utbildning.
– Jag är själv lärare så det tilltalar mig att
man hjälper de här barnen, ofta gatubarn,
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Jag mötte så
mycket värme
och kärlek
Helen tillsammans
med några av ungdomarna som tack
vare BarnensRäddningsArk nu kan
studera på högskola
och universitet. Vid
ett besök i Bolivia
förra året fick Helen
träffa dem hon så
länge stöttat.

som befinner sig längst ner i samhället, genom att ge dem utbildning. Det handlar inte
bara om att de ska få mat, bostad och överleva utan om att ge dem en framtid, säger
Helen engagerat.
Hon har också ett brinnande intresse för
frågesport och bestämde sig för att kombinera det intresset med att stötta hjälpprojektet för de fattiga barnen i Bolivia. Det fick
Helen att ställa upp i tävlingsprogrammet
Postkodmiljonären.
– Min hjärtefråga är att hjälpa barn och
ungdomar i Bolivia, så jag bestämde mig för
att skänka hälften av vinsten till dem, säger
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Helen, som alltid har drömt om att vara med
i programmet.
Det finns stora behov då Bolivia är ett av
Sydamerikas fattigaste länder, med enorma
skillnader mellan fattiga och rika. Allra svårast
har ursprungsbefolkningen i byar i djungeln,
men även gatubarn i städerna far mycket illa.
Tuff uppväxt
Förra året åkte Helen och hennes man Stefan till staden Cochabamba i Bolivia för att
för första gången träffa ledarna och barnen
som de stöttat under så många år.
Forts på nästa sida

Det finns många gatubarn i Bolivia som
lever ett liv i misär med misshandel och
droger. Barnens RäddningsArk vill hjälpa
dem till en bättre framtid.
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Det känns
fantastiskt bra
att kunna hjälpa

Helen, i blå klänning
i mitten, är med vid läxhjälpen på flickornas
barnhem.

Forts från föreg sida

– Det var överväldigande att få träffa dem.
Jag grät i flera dagar över all värme och kärlek jag mötte. De här barnen har fått ett hem,
det var ingen institution, berättar hon.
Det kändes fint att på plats få se att hjälpen verkligen nått fram och gjort skillnad,
men samtidigt var det tungt eftersom många
av barnen är trasiga efter en tuff uppväxt och
bär på svåra trauman – hemlöshet, misshandel och drogmissbruk är vanligt.
På barnhemmen, ett för flickor och ett för
pojkar, får alla en individuell plan, stöd av
utbildad personal och hjälp med läxläsning.
När grundskolan är avklarad får de hjälp att
fortsätta på yrkesskola eller universitet.
– Jag är så imponerad av allt som görs för
de här barnen och ungdomarna och av barnen och ungdomarna själva. Nu behövs hjälpen mer än någonsin eftersom corona har
slagit hårt mot Bolivia, fortsätter Helen.
Resan till Bolivia blev ett minne för livet
och stärkte Helens vilja att fortsätta hjälpa
de utsatta barnen. Den magiskt vackra naturen i Anderna , där Cochabamba ligger, och
ett besök vid Titicacasjön bidrog också till
de minnesvärda upplevelserna.
Behoven är enorma
Eftersom hon alltid har gillat frågesport dök
tanken upp på att medverka i Postkodmiljonären på TV4 för att vinna lite extra pengar
till hjälpverksamheten i Bolivia.
– Jag är en riktig nörd som tycker att det
bästa som finns är att sitta runt köksbordet
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med familjen och spela Trivial Pursuit, säger Helen som efter anmälan fick svara på
frågor på telefon och därefter blev utvald att
medverka.
Programmen hon är med i visas nu på fredag 28 augusti och på lördag 29 augusti, men
spelades in tidigare i år.
Att sitta i heta stolen var inte lika nervöst
som hon hade föreställt sig, men ändå en
mycket speciell upplevelse.
– Det kändes overkligt, jag var i en bubbla, förklarar Helen.
Hon hade pluggat lite länder och huvudstäder och hoppades att det inte skulle bli
några sportfrågor.
– Det är stor skillnad mot att sitta hemma
vid köksbordet och spela Trivial Pursuit och
att sitta i heta stolen och få frågor. Jag är glad
att jag hade tänkt ut en strategi och höll mig
till den, säger Helen som hade med sig mannen Stefan som stöd.
Efter tv-inspelningen var hon helt slut.
– Min hjärna var som en urvriden disktrasa. Jag orkade ingenting efteråt. Vi hade
tänkt köra hem från Göteborg där inspelningen var, men fick stanna en natt till på hotellet.
Helen får inte avslöja hur det går i tävlingen, men kan säga så mycket som att det blir
en fin gåva till barnen i Bolivia. De som tittar på Postkodmiljonären får se hur stor den
är!
– Det känns fantastiskt bra att kunna hjälpa. Behoven är enorma och jag kan inte hjälpa alla, men jag kan hjälpa några.
■

Det blev också ett besök
vid Titicacasjön under
resan till Bolivia.

Barnens
RäddningsArk
En svensk, ideell, kristen hjälporganisation som sedan 1993 räddar unga
flickor och pojkar undan ett liv på gatan. Barnen får professionell hjälp att
hantera traumatiska upplevelser och
får gå i skolan, samt fortsätta vidare
på yrkesskola eller universitet.
Organisationen har två hem med
sammanlagt 88 flickor och pojkar
i olika åldrar.
Gåvor går till bland annat mat, kläder,
skolgång, utbildning, utflykter och
idrottsaktiviteter.
Läs mer på barnensraddningsark.se
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