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Nyhetsbrev  

I sommer er det 10 år siden Unn-Lisbet Jensen Muj (1953 – 2011)  startet 

et lite barnehjem  for forsømte, forlatte og mishandlede barn i den lille 

mayalandsbyen San Andres Semetabaj  i Guatemala.  Hennes drøm var å gi disse 

ungene en god og trygg oppvekst, god skolegang og utdanning, og dermed gi barna en 

mulighet til et godt voksenliv. Et helt annet liv, fjernt fra den tilværelsen de inntil 

da hadde levd under.  Flere av dem som bor på Casa Feliz i dag har vært med fra 

starten, noen har kommet til etter hvert, og noen få har flyttet ut (tilbake til 

familie).  I dag bor det en flokk glade barn/ungdommer under taket ”Casa Feliz”.  

Jentene bor i huset som tidligere rommet både guttene og jentene, mens guttene 

bor i et hus vi får låne av styrer av barnehjemmet, Olga Alvarado. Dette huset 

ligger cirka 500 meter lenger oppe i veien.  Ettersom ungene ble større, kom i 

puberteten, var det et krav fra myndighetene at vi splittet jentene og guttene.  

Dette var et forståelig krav, og det fungerer veldig bra, selv om det førte til 

betydelig merutgifter i og med at vi fikk drift på to steder.  Alle ungene er som en 

stor søskenflokk som støtter og oppmuntrer hverandre i skole og hverdag.  De kaller 

alle på Casa Feliz som ”min store familie”, det er da også den eneste familien de 

kjenner til.  Det er en flott ungeflokk vi har. 

Skole og utdanning 

I dette nyhetsbrevet har vi valgt å sette fokus på skole og utdanning.  Mye fordi 

mange av ungene nå står på terskelen til ny utdanning, og fordi dette vil bli en betydelig 

økonomisk utfordring for Amigos fremover.  Dersom vi skal gi ungene den utdanning de 

trenger, og ønsker seg, så må vi øke inntektene betraktelig.  I og med at de fleste 

reparasjoner og vedlikehold nå er ordnet, håper vi å kunne bruke mer av det vi får inn av 

støtte til hvert enkelt barns utdanning.  Vi håper også å få flere ”utdanningsfaddere”, det 

vil si personer som konkret vil støtte et bestemt barns utdanning.   

Alle arbeider svært flittig med sine skolegang, og utfører i tillegg de oppgavene 

de har i hjemmet.  Fem av ungene er nå i gang med sin yrkesutdanning.  Utdanning er viktig 

for alle ungene våre, de vet at det kan være veien ut av fattigdom og elendighet.  Som en 

av jentene sa; - Jeg vil ha et annet liv enn min mor og mine søstre har hatt, derfor må jeg 

være flink på skolen.  Slik vi skrev i vårt forrige informasjonsskriv har flere av våre barn 
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fått stipend for engelskstudium.  En gutt og fem jenter har stipend på et treårs studie i 

engelsk.  De er nå inne i andre året, som foregår i helgene.  Disse seks elevene går derfor 

på skole syv dager i uken hele året, bortsett fra i skoleferien.  I tillegg stilles det høye 

krav til resultater.  Heller ikke disse ”studentene” slipper unna pliktene i hjemmet, eller 

lekser. 

Utdanning er dyrt i Guatemala, og videregående utdanning krever mye av hver 

enkelt elev. Dette er nok mye av årsaken til at svært få mayaindianere får utdanning 

utover grunnskolen. Ungene må tidlig velge retning for utdanningen sin, de går rett over i 

”carrera” etter endt grunnutdanning (3. basico, som tilsvarer vår ungdomsskole).  Det 

stilles også tøffe krav til resultater, og steget fra ”basico” til ”carrera” kan være svært 

utfordrende for barna.   

Litt informasjon om noen av de flittige ”studentene” våre: 

Cristina er ei meget skoleflink jente.  Universidad de Valle (som er en avdeling av 

et universitet i hovedstaden) har tilbudt Cristina et fireårig stipend, to år på ”collage” og 

et toårig universitetsstudium.  På dette studiet har hun en egenandel på 500 Quetzales 

(litt over 500 NOK) i måneden.  Drømmen hennes er å bli lege, men det er en dyr drøm! 

Diego utdanner seg til teknisk tegner på andre året, drømmen er å gå videre på 

universitet for å bli arkitekt.  Han er en meget dyktig og talentfull gutt. Skolen er 

krevende; Diego står opp klokken fem hver morgen, reiser hjemmefra seks og er ikke 

tilbake før 12 timer senere.  Da venter lekser og plikter i hjemmet.  Diego har imidlertid 

fri lørdag og søndag, selv om det meste av helgene går med til lekselesing. 

Fidencio er inne i andre året av sin treårige førskoleutdanning.  Han elsker studiet 

sitt og å arbeide med små barn, og er nær og flink i sin omgang med barna.  Fidencio sliter 

litt med matematikken, og får ekstraundervisning på lørdager.  Han gleder seg veldig til 

å jobbe i førskolen, og håper og tror på jobb.  I Guatemala er det stort underskudd på 

mannlige førskolelærer, så Fidencio har god tro på å få jobb når han er ferdig utdannet.  

Manuel utdanner seg innen musikk og administrasjon.  Den store drømmen er å bli 

profesjonell musiker.  Han går i lære hos ”organisten” i kirken, i tillegg får han 

privatundervisning av en meget dyktig musikklærer.  Men, fordi det er svært vanskelig å 

få jobb, eller leve av musikk i Guatemala, tar han også utdanning innen administrasjon.  

Manuel er et musikktalent av de sjeldne, både han og vi håper at han kan leve av musikken 

i fremtiden. 

Reyna skal bli gymlærer, og er inne i sitt andre år på dette studiet.  Det er svært 

få jenter som utdanner seg innen dette i Guatemala, og det kan til tider være vanskelig 

og utfordrende å være jente blant mange gutter i et tøft machomiljø.  Olga og de andre 
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ansatte jobber med henne for at hun skal være sterk nok til å møte denne manneverden.  

Det ser ut til at det går bedre og bedre for Reyna.   

 I 2017 er det seks barn til som skal over i videregående utdanning.  Av disse er 

det bare Lidia som er helt klar på hva hun vil bli, hun ønsker å bli førskolelærer i likhet 

med sin storebror Fidencio.  De øvrige fem er litt usikre på hva de får lov til å studere, 

hva det er økonomi til.  Alle ungene vet at økonomien nå er svært stram.  De vet også at 

dette ikke er fordi vi får inn mindre penger, men fordi den norske krona er betydelig 

svekket i forhold til den guatemalske quetzalen (som følger dollaren).  Allerede i 

september/oktober må ungene velge retning, og søke på det ønskelige studiet.  Vi har 

sagt at de må velge det de ønsker og tror de kan klare, og så får vi vurdere om pengene 

strekker til, eller om vi kan skaffe hver enkelt en eller flere ”utdanningsfadder”. Ved 

siden av Lidia, gjelder dette Tomasa, Moises, Maylin, Rosa og Celina.   

 Dersom noen av dere kan tenke dere å bli utdanningsfadder, eller dere vet om 

noen, så er det bare å ta kontakt med oss.  De som velger dette vil da få mulighet til å 

følge den utvalgte eleven tett. 

 Budsjettnedskjæringer 

 To fra styret var i februar i Guatemala for, sammen med barnehjemsstyrer Olga, 

å se på hvordan driften kan justeres, slik at det blir bedre samsvar mellom utgifter og 

inntekter. Til sammen greide vi å skjære ned et allerede stramt budsjett med cirka kr 

15.000 i måneden.  I den anledning er det på sin plass å berømme Olga og de ansatte for 

den innsatsen og offerviljen de tilkjennega for at vi skal greie den økonomiske 

utfordringen den svake kronekursen har utløst. 

   De ansatte gikk med på å skjære ned på sine allerede lave lønninger, i tillegg til at 

de skal jobbe mer.  Alle jobber mer enn vi kan forvente av dem, de har lange dager og lite 

fri, og har gitt avkall på ekstra betaling for ”røde dager”. Alt dette gjør de for at 

barnehjemmet skal bestå som et godt hjem for ungene som bor der.  Det var en stor 

opplevelse å overvære diskusjonene om hvordan de skulle kunne spare på utgiftene, her 

hadde mange av oss hatt mye å lære!  Takk til alle våre flotte medarbeidere i Guatemala, 

og så håper vi at den økonomiske situasjonen kan bedre seg igjen, dels ved at den norske 

krona styrker seg og dels ved flere støttespillere! 

Så får vi inderlig håpe at det ikke kommer noen ”katastrofer” i form av jordskjelv 

eller andre naturkatastrofer,  eller sykdom, ulykker og annen elendighet!  Men dette er 

ikke noe vi kan ha kontroll på! 
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Hjertegavekort 

 Selv om salg av Hjertegavekortene har sitt høydepunkt oppunder jul, så er disse 

kortene en utmerket gave også ellers i året. Disse kan bestilles via hjemmesiden vår, der 

kan man også se de forskjellige utgavene. 

 Tur til Guatemala? 

 Leder i Amigos, Endre Våge, planlegger i disse dager sin årlige tur til Guatemala.  

Så langt vurderer han å reise i februar 2017.  Dersom noen kan tenke seg å bli med, så er 

det muligheter for å henge seg på.  De som er interessert kan ta kontakt med Endre på 

telefon 959 30 859 eller på e-post: endre.vaage@gmail.com.  Vi understreker at dette i 

utgangspunktet ikke er en organisert reise, men at det er mulig å ”reise sammen”.  Endre 

har vært i Guatemala utallige ganger og kjenner landet og folket godt.  Kontakter dere 

Endre får dere mer informasjon om reisen.   

Tusen takk til alle dere som støtter oss, og gjennom det alle de flotte barna våre i 

Guatemala.  De er svært pliktoppfyllende, høflige og utrolig takknemlige for den hjelpen 

de får fra fadderne i Norge.  De er fullt klar over hvor betydningsfull hjelpen fra Norge 

er. ”De snille menneskene i Norge” er alltid med i både bordbønn og kveldsbønn.  

 

Vi ønsker dere alle en fin og lang sommer! 

 

Med vennlig hilsen 

Amigos de Casa Hogar Feliz 

 

Endre Våge 

leder 
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