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Kjære fadder, utdanningsfaddere, givere og støttespillere for Casa 

Feliz i Guatemala 

En varm takk til dere alle for all støtte til barnehjemmet Casa Feliz i Guatemala.  Det er en 

glede for oss å formidle til dere alt det positive som skjer på barnehjemmet, og med ungene som bor 

der.   Forholdene i Guatemala er uforandret.  Korrupsjon, kriminalitet, fattigdom og undernæring, 

vold og misbruk rettet mot kvinner og barn er like utbredt.   Regntid og naturkatastrofer 

(vulkanutbrudd og jordras) , fører til ødelagte og stengte veier og bruer.  Hus blir ødelagt, og det gis 

ingen hjelp til oppbygging.  

          I år har heldigvis barnehjemmet blitt forskånet for skader.  Mye ble utbedret i 2017, noe som 

utløste store ekstra utgifter for oss dette året. 

         Ungene og ansatte på barnehjemmet er friske, og gjør sitt beste for at alt skal fungere godt.  De 

er veldig flinke til å tenke økonomisk i alt de foretar seg, noe som kommer godt med i trange 

økonomiske tider.  

       Også i år har styret i Amigos besøkt barnehjemmet, èn i januar/februar, og to i oktober/november. 

Vi har fått se med egne øyne at all hjelp kommer fram dit den skal, og at den blir benyttet som 

forutsatt.   Vi ser at ungene våre, som nå er blitt ungdommer, har et godt liv.  De har utviklet seg til 

ansvarsfulle, flittige og samvittighetsfulle unge mennesker.  

Den største utfordringen i Guatemala er å få en god og lønnet jobb.  Vi kjenner eksempler på at 

lærere har gått over et år uten lønn, og disse tør ikke slutte for da kan en annen ta jobben, for det kan 

jo hende at de får lønn til slutt. 

        Våre ungdommer har heller ingen familie de kan støtte seg på, de har bare oss.  Uten 

barnehjemmet, og oss i Norge som støttespillere, har de bare et alternativ, og det er å bo på gata, 

være gateselgere eller skopussere.  Dette er de klar over, og de snakker ofte om hvor takknemlige de 

er over hjelpen fra Norge, og at de i respekt for oss i Norge, må gjøre sitt beste.   

Barna, skole og utdanning. 

         Vi har valgt å vie dette informasjonsbrevet til skole og utdanning.  Dette er det aller viktigste 

som ungdommene våre står overfor nå.   

Alle våre er nå ferdige med grunnskolen, noen er i gang med sine to, eventuelt tre år, ”videregående”, 

mens andre er ferdige med dette trinnet på utdanningsstigen, og er i ferd med å gå inn i videre 

studier/skole.   Utdanningen i Guatemala er helt annerledes lagt opp enn i Norge, men vi skal gjøre vårt 

beste i å forklare skole/utdanningstrinnene sett i forhold til vårt system. 

         Først har vi seks år barnetrinn, deretter to år ”basico”, til sammen utgjør det ”grunnskolen”. 

Deretter har man to eller tre år ”teknico” eller ”bachillerato”, som skal forberede for videre utdanning 

på høyskole- eller universitetsnivå, men kan også ses på som en slags yrkesskole.  Også på dette nivået 

er det flere trinn, noen tar et par år, andre flere, helt avhengig av hvilket yrke man ønsker. Det er ikke 

skoleplikt i Guatemala slik som i Norge, men det er skolerett, og svært mange faller fra i løpet av 
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grunnskolen.  Utdanning er svært kostbart, det er der de fleste utfordringene ligger.  Hvordan skaffe 

penger til ”nyttig utdanning”? 

         Alle våre har laget sitt eget ”livsprosjekt”.  Dette er et dokument som beskriver hvem de er, og 

hvilke mål de har i livet.  Vi har oversatt noen av disse, og gir korte eksempler på hva de inneholder i 

slutten av dette informasjonsskrivet. 

         De to fra styret som var i Guatemala nå i høst fikk oppleve å delta på ”graduacion” for syv av 

ungdommene våre. Disse var ferdig med sine to eller tre år etter grunnskolen.  Det var en helt 

fantastisk opplevelse.  Dagen startet grytidlig, med først messe i den katolske kirken, deretter i en 

evangeliske.  Det var prosesjoner, sang og taler, og utdeling av diplomer.  Alle våre fikk toppkarakterer, 

og mange gode ord med på veien fra lærere og rektor. 

         Som tidligere nevnt har flere av våre hatt stipend  for å lære engelsk ved Universidad de Valle 

(UDV).  Dette stipendet gikk ut nå i høst.  Men fordi disse ungdommene var så flittige og dyktige 

”studenter”, ble tre av dem tilbudt stipend ved Universitet for videre studier inne det faget de ønsket.  

Olga, vår dyktige styrer på barnehjemmet, fikk et møte med ledelsen ved UDV for å få opplysninger om 

hva dette ville innebære (blant annet av kostnader). 

          I dette møtet fikk ledelsen informasjon om at alle ungdommene våre bor på et barnehjem, og 

at dette finansieres i sin helhet av mennesker i  Norge.  De ble så imponert at de tilbød stipend, 

pålydende 80% av kostnadene, til flere av våre ”studenter”.  Betingelsen er at ingen av dem kommer 

under 75 poeng (karakterene gis i poeng fra 1 til 100).   

Videregående/yrkesskole 

       Yngstemannen vår, Nahum, avsluttet grunnskolen med svært gode resultater nå i høst.  Han 

ønsker å bli elektriker, og starter på yrkesskole for dette i januar. 

Universitet/Høyskole (UDV) i Solóla 

          I januar begynner Maylin, Diego og Tomasa på et studium som vi på norsk kan kalle 

”naturforvaltning”.  Moisés og Lidia fortsetter på studium for turisme, de ønsker å fortsette med 

engelsk og Moisés vil gjerne lære flere språk, samt informatikk.  Målet er å starte sin egen 

”turistbedrift”.   

Rosa ønsker å bli psykolog (som Olga), og starter på dette studiet nå i januar.  Hun ønsker å hjelpe 

andre, slik som hun er blitt hjulpet, sier hun.  

Universitet i Xela 

      Luis har alltid ønsket å bli kokk, og starte sin egen restaurant.  Dette ønsket er like sterkt i dag, 

og han ønsker å studere ”finere matlaging” på Universitetet i Xela.  Han har planer om å jobbe i 

ukedagene og studere i helgene.  Slike deltidsstudier er vanlige i Guatemala, og gir flere anledning til å 

kombinere jobb og studier. 

      Cristina er nå ferdig med sitt første år av legestudiet, og skal ta flere kurs nå i desember 

(ferietid på Universitet).  Dette er et studium som krever all hennes tid.  Hun jobber flittig, og elsker 

studiet.  Dette er stort, vi kjenner bare til en annen mayakvinne som er lege! 

Øvrige 

     De andre ungdommene våre fortsetter i det utdanningsløpet de er i, og Celina har igjen ett år på sin 

sekretærutdanning.   
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Fra førskole til politi 

      Fidencio har avsluttet sitt førskolestudie med gode resultater, og hadde store forhåpninger om 

å få jobb.  Det mangler menn i førskolen, men det var ikke så enkelt.  Det mangler penger i 

kommunene, og derfor ansettes ikke nye førskolelærere.  Fidencio har derfor brukt tiden mens han har 

søkt jobb på å ta tilfeldige strøjobber. Han ønsket å tjene litt penger slik at han kunne ta noen 

forberedende kurs for opptak til politiskolen. Han har nå avsluttet og bestått alle de nødvendige 

kursene for opptakskravene.  Nå venter han spent på om han kommer inn, bare de med de beste 

resultatene, kommer inn.  Avgjørelsen tas i januar.  Studiet er på ett år, og skolen ligger i Guatemala 

city.  Vi krysser fingrene for at han skal komme inn, og at han vil greie seg bra i hovedstaden og som 

politimann.  Det er ikke det tryggeste yrket i Guatemala.  Men det er viktig at det kommer gode 

mennesker inn i politiyrket, og Fidencio er en meget solid gutt! 

Diverse 

              En gruppe skoleelever, hvor også våre var representert, vant i høst ”distriktsmesterskapet” 

innen forskningsfag.  Dette førte til at de gikk videre til landsfinalen i Guatemala city.  Resultatet herfra 

er ikke klart ennå, men ”vårt” prosjekt vakte stor oppmerksomhet på landsfinalen. Prosjektet tok for 

seg forurensning og vern av miljø, og hvordan løse de utfordringene som ligger her. 

Til stede der var visepresidenten og utdanningsministeren.  De fattet stor interesse og ga ros til 

prosjektet ”vårt”.  Visepresidenten sa at de måtte passe på slik at ikke ”patenten” ble kopiert av andre.  

Vinner våre landsfinalen, går de videre til konkurransen for hele Mellom-Amerika som finner sted i 

Panama til våren! 

Ungenes ”livsprosjekt” 

Utdrag fra ei jentes livsprosjekt:  først litt om målene, deretter:     ”(……) For å oppnå dette: Jeg vil 

studere mye, jeg vil utføre de tildelte oppgavene, jeg vil ha god oppførsel, og jeg”(.....) Jeg håper å få en 

ingeniørgrad i naturforvaltning, totalt vil det være fem år med studier, og jeg lover å ha gode 

karakterer. Jeg skal levere alle oppgavene i tide for å vise at jeg virkelig kan noe, og for  å gi stor 

tilfredshet til folk i Norge som har støttet meg på denne reisen i mitt liv.” 

En av guttene, tenker slik: ”(……) Arbeidet som jeg håper å finne er med turisme og deretter en jobb 

med ingeniørarbeid  som jeg studerer. Ja, hvis Gud gir meg muligheten til å studere i utlandet jeg ville 

ikke kaste bort denne muligheten, og jeg ville dra utenlands for å studere systemteknikk” 

Ei av jentene sier: (….) også konsentrere meg i mine studier, uten distraksjon med hensyn til romantiske 

relasjoner, og/eller personlige problemer, med målet om å nå et høyt akademisk nivå.  Jeg skal ha gode 

nivåer og selvkontroll i hver av oppgavene. På samme måte gjelder de verdiene som betyr noe for meg, 

siden de vil være grunnleggende for mitt sosiale og profesjonelle liv. 

Dette er noen eksempler på hva ”livsprosjektene” for ungdommene inneholder.  Felles for dem 

alle er at de skal gjøre sitt beste i takknemlighet for all hjelpen fra Norge, de ønsker å være med på å 

utvikle landet og landsbyen sin i en god retning.  

Til slutt, igjen en stor takk til dere alle for all hjelp og støtte.  Vi vil også minne om de flotte 

Hjertegavekortene vi selger.  Gå inn på www.casafeliz.no for å bestille. 

Sosiale medier 

Er dere på Facebook? Casa Feliz kan du følge her: www.facebook.com/casafeliz.norge 
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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 
 

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

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

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

registrerer dere, slik det er orientert om tidligere.  

 

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. 

 

Med vennlig hilsen og  

ønske om en fredfull Julehelg! 

                       Ungene takker dere!  

Amigos de Casa Feliz 

Endre Våge        
Leder 
 


