Nyhetsbrev fra Casa Hogar Feliz
Atter en gang takk til dere alle for støtte og bidrag til drift av barnehjemmet Casa Hogar Feliz (CHF) i
den lille mayalandsbyen, San Andres Semetabaj, i fjellene i Guatemala.
Her får ungene dekket sine grunnleggende behov som mat og klær. I tillegg omgis de av omsorg og
kjærlighet som er med på å gjøre dette barnehjemmet til et trygt og godt hjem. Per i dag er det bare
to av ungene som har en forelder i live, men moren har ingen mulighet til å ta seg av dem. Alle ungene
på barnehjemmet er som en stor søskenflokk, som støtter og oppmuntrer hverandre.
Kursutvikling for den norske krone mot guatemalsk Quetzal har ført til en svært anstrengt økonomi.
Det arbeides kontinuerlig med å få mer ut av hver Quetzal i Guatemala samt å få et bedre økonomisk
fundament i Norge.
De fleste av ungene er nå blitt ungdommer. Som vi har skrevet tidligere drives barnehjemmet nå på to
steder. De store guttene bor i Olgas hus som vi leier. Dette huset kalles Casa de Jovenes
(ungdomshuset). De mindre guttene bor sammen med jentene på barnehjemmet. Begge husene utgjør
i dag Casa Hogar Feliz. Vi hadde håper fortsatt å kunne drive på en plass, noe som er mye rimeligere,
men myndighetene har bestemmelser som hindrer gutter og jenter etter 15 år å bo i samme hus. Dette
har vi også stor forståelse for.
Olga, som nå er ferdig utdannet psykolog, har den fulle oversikt over alt som skjer på barnehjemmet
og ungdomshjemmet. Det gjelder både ungdommene og de ansatte. Hun er umistelig for oss faddere,
og for barna er hun den moren de kan ønske seg. Hun er den tryggheten som trengs for å skape et
godt hjem for barna.
Før jul valgte Gabriel (17 1/2) å flytte ut av barnehjemmet, og vi har nå ansvaret for 16 barn.
Diego, Fidencio og Reyna har startet på yrkesutdanning, mens de andre fortsetter på Principe de Paz.
Diego og Fidencio går på skole i Solóla, og har dermed fått dobbelt så lang skolevei.
Ungene starter dagen grytidlig. Mange jenter skal benytte samme bad, og det vet vi tar tid,
ungdommer er ungdommer i Guatemala som i Norge. Ungene følger en stramt oppsatt timeplan. De
skal delta i daglige gjøremål og ha tid til lekser.
Ved skoleårets start (cirka 15 januar), fikk de største og flinkeste ungene på barnehjemmet tilbud om
engelsk intensivstudie fra” La Universidad de Valle”. Dette er en avdeling av universitetet i Guatemala
city. Studiet er gratis, og ledes av engelsktalende studenter. Den eneste kostnaden barnehjemmet har,
er reiseutgifter. Selv om økonomien vår er meget stram, var dette et tilbud vi ikke kunne takke nei til.
Bare i løpet av denne korte tiden har ungene lært mye engelsk.
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Av og til får ungene besøk av nordmenn, så også i vinter. Av disse damene fikk ungene penger til en
utflukt. Med den anstrengte økonomien vi nå har, er dette kjærkomne gaver, og tur ble det til et
badeland nær hovedstaden. En tur til Patulul med bading og grilling, ble gitt av de seks fadderne som
var på besøk i januar/februar. Blant disse seks norske fadderne som besøkte San Andres Semetabaj,
var to fra styret.
Tre av jentene, Tomasa, Christina og Rosa blir alle 15 år i løpet av året. Dette ble feiret, og fadderne
som var så heldige å være på besøk fikk være med på feiringen. 15 årsdagen er en stor dag i en
mayajentes liv, og markerer en viktig overgang i livet. Feiringen er svært lik vår feiring av
konfirmasjonen. Dagen startet med en katolsk messe. Mayajenter i familier der økonomien tillater,
får en spesiell 15 års-ring. Det fikk våre jenter også, ringene ble gitt som gave av de norske fadderne.
Ringene ble velsignet av presten før den ble satt på jentenes finger. Etterpå ble det fest, stor fest med
mye god mat, kaker og høy musikk.
Det er noen flotte barn/ungdommer vi nå ser. De er pliktoppfyllende, høflige og utrolig takknemlige
for den hjelpen de får fra fadderne i Norge. ”De snille menneskene i Norge” blir alltid tatt med i
kveldsbønnene. Hva ville disse ungene vært uten? Det er tanker vi ofte gjør oss ……
Barnehjemmet vårt er et mønsterbarnehjem som vi kan være utrolig stolte av. Det blir i ulike
sammenheng framhevet som en modell for hvordan et barnehjem bør drives.
Men vi har en utfordring med økonomien. Vi trenger mange flere faddere. Det koster mye mer å drifte
et hjem med ungdommer enn det gjør med små barn, og særlig når dette hjemmet må drives på to
steder. I tillegg er den norske krona nå svært svekket i forhold til dollaren (som den guatemalske
Quetzalen følger). Nå må vi overføre ca. 30% mer til Guatemala hver måned i forhold til det vi måtte
tidligere. Dette tærer kraftig på kapitalen vi har greid å bygge opp gjennom årene, og vil, om vi ikke
greier å øke inntektene betraktelig.
Styret i Amigos jobber kontinuerlig med forslag til tiltak for å få inn mer penger, og vi håper at vi om kort
tid vil kunne gå ut med noen av disse. Imens ser vi gjerne at fadderne våre forsøker å verve flere faddere.
Vi har noen fine brosjyrer, be gjerne om noen dersom dere kan hjelpe oss. Vi minner også om de flott
hjertegavekortene våre, en flott meningsfylt gave til de som har alt.

Fortsatt god sommer!
Hilsen Amigos de Casa Hogar Feliz
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