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Nyhetsbrev  

 Kjære faddere, givere og støttespillere for Casa Feliz i Guatemala 

Guatemala setter ofte sitt preg på nyhetsbildet, dessverre som regel i et negativt lys.  Nå har det 

dreid seg om at landets president har kastet ut FNs observatører og representanter.  Disse skulle arbeide 

mot og avdekke korrupsjon og straffeunnlatelse.  I sitt arbeid kom de nær president Morales, og da var 

det slutt. 

I tillegg har Røde Kors lagt fram nye internasjonale oversikter over fattigdom, kriminalitet og 

korrupsjon.  Guatemala er det eneste landet i Latin-Amerika hvor fattigdommen har økt siden 

årtusenskiftet. I Guatemala lever cirka 60 prosent under FNs fattigdomsgrense, og 27 prosent i ekstrem 

fattigdom.  Forholdene blir stadig verre, og folk mister motet og troen på at noe kan endres.  Under slike 

forhold har kriminaliteten gode vekstvilkår, mens stadig flere forsøker å komme seg til USA, med alt 

dette fører til.  Vi leser stadig i guatemalske aviser om migranter som returneres til landet i en kiste.    

Nå er det valg i landet, og i august er siste valgrunde for presidentvalget.  Valgdeltakelsen er 

svært lav, noe som tyder på liten tro på at noe nytter.     

Alt dette setter også sitt preg på lokalsamfunnet, også på vår landsby.  Olga på barnehjemmet 

jobber mye med å gi ungene våre troen på fremtiden, troen på et bedre samfunn, både lokalt og 

nasjonalt.  Alle våre barn/ungdommer vet at veien til en forandring og et håp for framtiden går gjennom 

utdannelse.  Dette er alfa og omega, skolegang og studier har første prioritet hos alle sammen.   

Vi er nå inne i en regntid, og det har i lang tid nå kommet store nedbørsmengder som har ført til 

jordras og ødelagte veier og eiendommer.  Det meldes ofte om mangel på vanntilførsel og strøm, og 

Cerro Lec (meget rasfarlig sted på veien ned til Panajachel) er stengt, samtidig som hengebrua (for 

gående) på stedet råtner og er meget farlig å forsere. De siste meldingene går ut på at det også har vært 

et stort stein- og jordras som stenger veien mellom Panajachel og Solóla. Stengte og svært rasutsatt veier 

preger ungenes skolehverdag,  

Hus, hjem og ansatte 

  Alltid er det ting å flikke på i et hus, også nå har det vært en del reparasjoner.  Dette går ofte på 

vann/kloakk, vinduer som må tettes, vegger som må males.  Men vi har heldigvis nå en tid vært 

forskånet for de store reparasjoner. 

De ansatte på Casa Feliz gjør en fabelaktig innsats, både som støttespillere for ungene og med 

å holde orden i hus og hjem.  Ungene har alle sine oppgaver i hjemmet, og samarbeider godt med de 

ansatte.  Det er imponerende å se hva de får til, hva de rekker ved siden av skolearbeid og studier.  De 

har lange dager.    
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En drøm går i oppfyllelse! 
Amigos drøm var at alle som har ønsker om det skal få utdanning minst på 

videregående nivå. Nå har vi ni studenter som har startet utdanning ut over videregående. 
Dette er langt utover det vi har turt å drømme om.   Takket være gode individuelle stipender 
og støtten fra dere greier vi å opprettholde dette tilbudet for ungene. 
 

Barnehjemmets beste skussmål er ungene.  Deres flotte oppførsel, omtanke for 
hverandre, og samvittighetsfulle og pliktoppfyllende studier er vår beste attest.  I tillegg fikk vi 
igjen mye skryt og lovord ved myndighetenes årlige uanmeldte inspeksjon nå i mai. 

- Vi er meget imponert over det arbeidet dere gjør, og over forholdene på dette 
barnehjemmet.  Vi skulle ønske det var slik over alt, men det er det ikke!  Dette er det 
beste barnehjemmet vi har.  Ungene her har de beste forutsetninger for et godt 
voksenliv, var avskjedsordene fra inspektørene, som forøvrig også plukket ut noen av 
ungene og snakket med disse på egenhånd. 

Olga, vi og de ansatte på Casa Feliz er meget stolte. 

Vi i styret har overvært arrangementer på de forskjellige skolene/studiestedene.  Det 
er rørende å være ”pårørende” når lærere og rektorer skryter uhemmet av våre barns innsats, 
resultater og fine oppførsel. Vi er svært stolte over ungene våre.   
  

Vi har fått et brev fra Lidia.  Hun har skrevet det på engelsk (!), og vi har oversatt det.  
Dette legger vi ved.   

 
Fidencio, som hadde en drøm om å begynne på politiskolen, men kom ikke inn der.  

Han greide opptakskravene, men på grunn av store nedskjæringer i politiutdanningen ble det 
tatt ut bare noen få nye studenter.  Han ble anbefalt å lese kriminologi, og har nå påbegynt 
dette studiet i weekenden. Han jobber fremdeles på bakeriet, selv om han nesten ikke får 
betalt.  Det er viktig at han har noe å gå til, og han trives der.  «Lille» Nahùm har begynt å 
studere til elektriker, han vil ha samme jobb som «pappa Endre» i Norge, sier han.  Det er 
viktig å ha forbilder.  Likeså er det viktig at ungene får en utdanning som kan gi jobb, eller 
mulighet til «selvberging».  Målet er å bli selvstendige voksne. Skole/studieområdene forøvrig 
er: agronomi/landbruk, sekretær, turisme, kokk og grafisk tegning.  Legestudenten vår går nå 
inn i sitt fjerde semester. 
 

For oss er det er viktig å huske på at i Guatemala er familien den viktigste støtten i 
livet.  Nesten alle bor hjemme helt til de gifter seg og ofte forblir de i familiefellesskapet også 
etter at de er gift.   Ingen av våre barn har familie og mangler derfor denne støtten.  Det er vi 
som er ungenes «familie», den eneste de har. 
 

Første semester av skoleåret 2019 er nå over, og karakterer og vurderinger for siste 
halvår er klart.  Som alltid får våre barn det beste skussmål, og resultatene er strålende.  

Vi er som sagt stolte over ungene våre, og fulle av takknemlighet over all hjelp og 
støtte fra dere!  Tusen takk alle sammen! 

  Vi vil også minne dere om de flotte Hjertegavekortene vi selger til inntekt for barnehjemmet. 

Disse kan dere se på hjemmesiden vår, og kan bestilles derfra (event. på mail eller telefon til en av oss i 
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styret).  Kortene er fine gaver til de som har alt, eller som ønsker seg en alternativ gave, en gave med en 

dypere mening. Hva med sommerhilsen til en venn? 

Skattefradrag for gaver til Casa Feliz 

Beløpsgrensen for gaver gitt til Casa Feliz som gir rett til skattefradrag i 2019 er økt til kr. 50 000. Via 

etablering av Avtalegiro kan det ordnes for 2019. 

  Til sist ønsker vi dere alle en riktig fin sommer! 

Med vennlig hilsen 

Amigos de Casa Feliz 
Endre Våge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oversettelse av Lidias brev: 
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