Nyhetsbrev fra Casa Hogar Feliz
Takk for at dere vil være med på å gi ungene våre en meningsfull og trygg hverdag, og et håp om en god
fremtid. Ungene på barnehjemmet vet å sette pris på den hjelpen dere yter, de vet at det er ”de snille
menneskene i Norge” som gjør at de nå har et godt liv, fjernt fra det de levde tidligere.

Skole/utdanning
Ungene har nå lagt bak seg nok et skoleår. Alle har bestått sine eksamener, noen er igjen kåret til skolens
beste elever, og vi er alle umåtelig stolte.
Reyna, Kristina og Manuel er nå ferdige med grunnskolen, og har kommet inn på sin videregående
utdanning.
Reyna (18) vil bli kroppsøvingslærer, Kristina (17) ønsker seg utdanning innen data, og vårt store
musikktalent, Manuel (16), har kommet inn på musikkstudier.
Diego (17) er ferdig med sitt første år på veien til å bli teknisk tegner. Studiet går veldig bra, og nå har han
en måned med praksis på et arkitektkontor i San Andres Semetabaj.
Fidencio (16) er ferdig med sitt første studieår for å bli førskolelærer. Han trives veldig godt, og er nå ute i
praksis. Fidencio er en god gutt som er veldig flink med små barn, han vil passe godt som førskolelærer.
Skolegang og utdanning er kostbart i Guatemala, det er nok noe av årsaken til så få mayaindianere får
utdanning ut over grunnskolenivå.
Vi er svært glade for at vi nå har fått utdanningsfaddere for Diego, Fidencio, Manuel og Kristina. Men vi
skulle veldig gjerne hatt flere, det jobber vi kontinuerlig for å skaffe. Er det noen som har lyst og mulighet
til å støtte ungenes utdanning spesielt, så er det bare å si ifra. En god utdanning er den beste ballasten
ungene kan få med seg inn i voksenlivet.
De øvrige ungene går fremdeles på Colegio Principe de Paz. Dette er en meget god skole, og ungene trives
veldig godt her. Neste skoleår starter opp igjen cirka 15. januar.
Engelskstudiet ved ”Universidad de Valle” for syv av ungene fortsetter ut november, selv om det er
skoleferie. Dette er et gratis studietilbud over to år og gir ”studentene” en intensiv opplæring i engelsk.
Betingelsen for å få delta er å ha minimum 75 poeng ved den ordinære skolen, det er med andre ord de
beste elevene som får tilbudet.

Økonomi
Den svake kronekursen har forårsaket store bekymringer hos oss i Amigos. Den norske krona er nå mindre
verdt enn den guatemalske quetzalen, tidligere fikk vi 1000 quetzales for 700 norske kroner. Dette
medfører at vi i dag får mindre penger inn enn det vi må sende ut for å opprettholde samme nivå på
barnehjemmet. Det er bekymringsfullt, og vi har derfor satt i verk tiltak for å øke inntektene. De to siste
månedene har vi sett en viss økning i inntektene, men vi vet ikke om det er varig eller mer en spontan
engangsreaksjon på vår bønn om hjelp. Vi jobber stadig med å finne flere inntektskilder, flere
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faddere/givere, og utdanningsfaddere for å sikre ungenes utdanning, og så videre. Noen flere faddere og
støttespillere er kommet til, og vi retter en stor takk til alle som bidrar på den ene eller andre måten.
Vi har god tro på at vi skal lykkes med å sikre barnehjemmet og ungene som bor der også gjennom tiden
med denne svake kronekursen.

Krav til barnehjemmet
Vi har tidligere fortalt om Casa Hogar Feliz som et mønsterbarnehjem, hvor myndighetene berømmer det
arbeidet som legges ned her. I dag stilles større krav til drift av barnehjem i Guatemala. Dette er bra, men
medfører mer jobb og flere utgifter. Det stilles i dag store krav til planlegging og aktiviteter, samt
rapportering. Det stilles krav om oppfølgingsplaner for hver en av ungene, blant annet med
legeundersøkelser, tannhelsekontroll og oppfølging av psykolog.
Vi har tidligere skrevet om krav til to helt adskilte avdelinger, hvor de store guttene bor i ett hus, de minste
sammen med jentene i et annet. Dette fungerer godt, selv om det medfører større utfordringer for de
ansatte, og for vår økonomi.

Aktiviteter
Unger som bor på barnehjem har krav på meningsfylt fritid, også i Guatemala. Disse aktivitetene forsøker
de å gjøre så rimelig som mulig, særlig ved å ta i bruk de mulighetene som finnes i nærområdet. Nå i
skoleferien planlegger de blant annet en tur opp på vulkanene San Pedro.
Nå nærmer det seg førejulstid, med alt som følger med den. Med så stramt budsjett som barnehjemmet
har nå, blir det lite rom for feiring. Det ungene ønsker seg aller mest er stjerneskudd, god julemat og epler,
og kanskje en badetur til Patulul hvor de får utdelt julegaven sin. Julegaver blir innkjøpt dersom det
kommer inn ekstra ”julegavepenger” fra noen fadder, slik det har gjort tidligere.
Ungene er takknemlige for lite; litt god mat og frukt, stjerneskudd til juleaften, og en liten gave. Litt
annerledes enn vår overdådige julefeiring, men kanskje like rik på glede og høytid.

Hjertegavekort
Som et ledd i å øke inntektene våre selger vi fremdeles våre Hjertegavekort. Kortene koster minimum 100
norske kroner pluss porto. Hjertegavekort – en gave fra hjerte til hjerte - er et fin alternativ julegave til
familie og venner, en hyggelig julehilsen eller en gave til de ”som har alt”.
Informasjon og bilder av kortene finner dere på hjemmesiden vår, www.casahogarfeliz.no
Kortene bestilles hos Grethe Flinder Martens, Svenskveien 10, 7374 RØROS.

e-post: grethe.flinder.martens@gmail.com, mobil 928 34 293. Bestillinger til jul må være inne
innen 30. november.
Vi ønsker dere alle en fin høst og en meningsfylt førejulstid.
Med vennlig hilsen
Amigos de Casa Hogar Feliz
v/ Endre Våge
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