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Nyhetsbrev 2-2017 

 
 
Takkekort fra barna på Casa Feliz. 
 

 

Dette flotte fargekortet forteller om 

holdningene og iveren til barna og ungdommene 

på Casa Feliz fordi de nå får utdanning. De har en 

strålende innstilling! 

 

 

Kortet er en hjertelig takk til alle i Norge 

som gjør det mulig å drive Casa Feliz og gi alle 

«våre» en utdanning som kan sikre dem en 

fremtid i Guatemala. 

 

 
Hilsen fra Casa Feliz 
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Reisebrev fra besøk november i år 
 

To fra styret, Endre Våge og Margot Eriksen, var på besøk på Casa Feliz i oktober/november. 

Etter en lang reise fra Norge var det veldig godt å bli mottatt av ungdommene og de ansatte på en varm 

og kjærlig måte. Vi følte oss hjemme med en gang. Mye skjedde på disse ukene. Det fineste og viktigste 

for oss var nok Graduacion for 4 av ungdommene. Først ut var Ruth Noemy, som nå var ferdig med 

Basico, og fikk utdelt Diploma på skolen Prinzipe de Paz. En av oss fikk være med å overrekke Diploma.  

Det var veldig høytidelig. Neste år starter hun på videregående.      

      Så kom turen til Christina. Høytideligheten ble holdt på et hotell i Panajachel, hvor mange 

ungdommer fikk utdelt sitt Diploma. En stolt og rørt Christina var ferdig med Carrera, videregående 

utdanning, og fikk utdelt ring og Diploma. Christina går en spennende tid i møte, da hun nå skal starte å 

studere til lege. Denne mangeårige utdanningen er finansiert av en av våre givere!  

      Fidencio var den siste vi fikk være med å feire. San Andres Semetabaj var pyntet til fest for 

store og små. Han strålte av glede og frydet seg storveis over å få følge av oss fra Norge. Han er nå 

ferdig førskolelærer. Fidencios store håp er å få studere videre. Vi er så stolte av det disse 

ungdommene har fått til.  

     Diego fikk vi dessverre ikke være med å feire, men vi er like stolte av det han har utrettet. 

Diego er utdannet teknisk tegner, og er i praksis i Panajachel.  Så håper vi han også får jobb.   

Allehelgensdag dag er viktig også for alle på Casa Feliz. Det er skikk denne dagen å besøke de 

pårørendes gravplasser. Sammen med ”barna våre” besøkte vi tre forskjellige kirkegårder.  Alle hadde 

med blomster og pyntet fint på gravene. Heldige var vi som fikk være med på dette.  

Det ble også tid til småturer i området. Da fikk ungdommene på CF prøvd seg som guider. Til 

landsbyen Tierra Linda var Maylin og Christina med som guider, og de fikk praktisert engelsken sin. Etter 

besøk på legevakt, en opplevelse det og, gikk turen til Chichicastenango. Guiden denne gang var Moises, 

som er dyktig i engelsk. Markedet vi besøkte her er blant de største i Latin-Amerika. Til byen Santa 

Catarina var Maylin og Celina med som guider.  

En av de siste dagene inviterte vi fra Norge til hyggelig aften på pizzarestaurant med store og 

små. For en kveld! Den fineste avskjedsfesten for oss ble holdt hos musikklærer Edman. Det ble både 

lått og løye, leker og sang, taler og ikke minst tårer. Det hele ble avrundet med et riktig godt måltid, 

forteller Endre og Margot. 

 

Økonomi   
 

En vedvarende og stor utfordring er valutautviklingen. Forholdet mellom norske kroner og den 

guatemalske Quetzalen, som følger dollarkursen, er bekymringsfull. Starten på året var også i år 

vanskelig. Erfaringen viser at givergleden er størst i november/desember, og som regel redder det oss.  

Vi krysser fingre for at det vil skje dette året og!  Neste år har vi 10 ungdommer i videregående skole og 

høyere utdanning, noe som medfører store kostnader. Vi har faddere som er med på å dekke deler av 

utdanning for hver enkelt. Kostnadsøkningen medfører at vi for tiden ikke er fullfinansiert for alle.  

 

Noen som ønsker å bli utdanningsfadder?  

 

Ta kontakt på E-mail: casahogarfeliz@gmail.com  
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Sosiale medier 
 

Er dere på Facebook? Casa Feliz kan du følge her: www.facebook.com/casafeliz.norge 
LIK oss, FØLG oss og DEL oss med dine venner. Ikke minst - oppfordr dine venner og venner på Facebook 
til å bli Fadder! 
 

Skattefradrag på gaver til Casa Feliz 
 

Du kan nå få skattefradrag for gaver til Amigos de Casa Hogar Feliz (ACHF). Dette gjelder både 

private givere og bedrifter / organisasjoner. ACHF har fått forhåndsgodkjenning som frivillig 

organisasjon, dermed er det åpnet for at registrerte givere kan få skattefradrag. Dette fordrer at dere 

registrerer dere, slik det nylig er orientert om.  

Systemet ACHF har for å ivareta alle forhold rundt skattefradrag, og som tilfredsstiller kravene 

til godkjenning, innebærer også en forenkling for oss som driver ACHF. Vi setter stor pris på om alle, også 

de som eventuelt ikke ønsker å kreve skattefradrag for gaver til Casa Feliz, etablerer AvtaleGiro.  

 

Skolefaddere 
 

Om kort tid, når vi får tilsendt karakterkort fra Guatemala, sendes det utfyllende informasjon til 

alle skolefadderne. 

 

Hjertegavekort 
 

Vi vil også minne om våre flotte” Hjertegavekort”, som er en fin alternativ julegave eller 

julehilsen.  HJERTEGAVEKORTENE bestilles til e-post: casahogarfeliz@gmail.com, eller på mobil 

915 44 890 / 959 30 859. 
 

Til slutt vil vi rette en varm takk til alle dere som støtter oss, og som dermed er med på å gjøre 

en stor forskjell for disse barna.  Dere skal vite at denne hjelpen er med på å gi de som bor på Casa Feliz 

en mulighet til et godt voksenliv. Alle har en vond og traumatisk fortid, men er i dag omgitt av kjærlighet 

og trygghet.    

 

Ungene takker dere alle for dette!  
 

 

Med vennlig hilsen og  
ønske om en fredfull Julehelg! 
 

Amigos de Casa Feliz 

Endre Våge 

Leder 

  

http://www.facebook.com/casafeliz.norge
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Hjertegavekort 5     Hjertegavekort 6 
 

 
 

Hjertegavekort 7     Hjertegavekort 9 
 

 

 

 

Hjertegavekort 10 

 

 


