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Nyhetsbrev  

Kjære faddere, givere og støttespillere for Casa Feliz i Guatemala 
 

Så er vi igjen inne i adventstiden; den første snøen er kommet over hele landet, og butikkene 

er overfylt av nisser, engler og «gode tilbud» av alle slag.  Og igjen er det tid for refleksjoner omkring 

hvor heldige vi tross alt er, vi som bor i Norge. 
 

Vi vil også få takke dere alle for all hjelp og støtte i året som har gått. Sammen med dere håper 

vi å gi et godt og trygt voksenliv til alle «våre» som bor på Casa Feliz i Guatemala. 
 

Ungdommene våre i Guatemala har lagt bak seg nok et skoleår, og med utrulig flotte resultater.  

De er best, eller blant de aller beste på sitt nivå.  Dette er resultatet av beinhard jobbing.  De sier at de, 

i takknemlighet til alle de i Norge som hjelper dem, må jobbe hardt.  Slik kan de vise hvor mye hjelpen 

de får betyr for dem, sier de, og de ønsker at vi skal være stolte av dem. 
 

Også denne høsten har Margot og Endre fra styret vært i Guatemala, og vi har fått en liten rapport: 
 

«Vi har også i år vært så heldige å få besøke Casa Feliz, og vi kommer tilbake til Norge med ny 

kunnskap om hvor flotte disse ungdommene våre er!  Vi fikk delta på årets skole/studieavslutning. Det 

var rørende å oppleve rosen og lovord fra lærere og skoleledelse.   

Alle er nå under utdanning.  De tar studiene svært alvorlig og oppnår gode resultater.  Dette er ungdom 

som har planer og meninger om fremtiden.  Disse fornuftige som så inderlig godt vet at uten hjelp fra 

dere faddere i Norge, hadde dette ikke vært mulig.  Dette blir gjentatt gang etter gang, og de retter en 

stor og varm takk til alle dere som bidrar. 

De viser omsorg og kjærlighet for hverandre som en stor søskenflokk.  De er også veldig klar på 

å få utdannelse for å være bedre rustet til å få en jobb, noe som er svært vanskelig i Guatemala.  De 

ønsker også å være gode ambassadører for landet sitt.   

Utdannelse, jobb og det å kunne stå på egne bein i fremtiden, er det største ønsket til 

ungdommene våre.  Dette er jo det største ønsket og målet for alle oss i Norge også.» 
 

De fleste av våre har fått to års stipend ved Universitet i Sololá.  Dette stipendet innebærer at de 

får dekket 80 prosent av studiet, dersom de oppnår 80 poeng (av 100) og det jobber de hardt for å gjøre.  

Det kommende året blir det mest kostbare, og vi jobber intenst for å kunne dekke opp disse utgiftene.  

Vi har sagt det før, utdanning i Guatemala er svært kostbart.  Vi er til tider sjokkert over kostnadene, og 

tenker at dette kanskje er enda en måte å undertrykke på, hinder at «fattigfolk» og særlig urbefolkningen 

skal ha mulighet til et bedre liv, en bedre fremtid.   
 

Sammen med ledelsen på Casa Feliz, og ungdommene, har vi hatt flere møter for å finne fram til 

måter å minske de daglige utgiftene på for å skaffe økonomi til å få fullføre utdanningen.     
 

Ungene sier at det er to ting som er viktig for dem: 

Å få fullføre utdanning og å ha et sted å bo! 
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De fleste ungene mangler nå ett til to år for å få fullført det utdanningsløpet de er inne i.  Ledelsen 

ved universitet sier at ved fullføringen er det cirka 40 prosent som får jobb!! 

Som vi forstår er dette et land med svært stor arbeidsledighet.  Noen vil etter dette ha mulighet til 

stipend for videre studier kombinert med jobb. 
 

Mulige utdanningsveier 

«Technico»: toårig universitetsutdanning på fulltid. 

«Licenciado»: 3 år som bygger på Technico = studie kombinert med arbeid. 
 

Kort om noen av våre så langt: 

Lidia og Rosa:  

Begynner på andre året «Turisme», fulle uker, bra muligheter for jobb i 2021  

Maylin, Tomasa og Diego: 

Begynner på andre året «Agro Forestal, Agronom», fulle uker, bra mulighet for arbeid i 2021 

Kevin:  

Begynner på andre året «Datavitenskap», fulle uker.  Store muligheter for kombinert arbeid og 

stipend i 2021. 

Cristina: 

Begynner på tredje året på «Medisin» (legeutdanning). Fulle uker.  Store muligheter for jobb ved 

fullført studie. 

Flere av ungdommene våre studerer i helgene, alle mangler minimum ett og to år.  Nytt 

skole/studieår begynner alltid i januar. 
 

Å ha et sted å bo 

Ingen av våre har familie som de kan bo hos.  Dette er en stor bekymring for alle sammen, de er 

redde for å måtte bo på gata, som de sier.  Derfor jobber vi intenst med alternative «boligmodeller» for 

fremtiden. 
 

En av ungene kom med forslag om de kanskje kunne finne et billigere og mindre sted å bo.  Selve 

boutgiftene vil bli betydelig redusert (faste utgifter, antall ansatte mm), og det vil bety mer penger til å 

dekke utgiftene til studiene.    

 Dette forslaget ble godt mottatt, og er noe som en skal se på i tiden framover. 
 

Ungdommene våre sender velsignelser, hilsen og takk til dere alle. 
 

Vi vil også, enda en gang minne dere om de flotte Hjertegavekortene vi selger til inntekt for 

barnehjemmet.  Dette er en «gave fra hjerte til hjerte» til de som «har alt», eller som ønsker seg en 

alternativ gave. Kortene kan bestilles på casahogarfeliz@gmail.com eller på telefon 91544890 eller 

95930859.  Bestill snarest, husk at posten kan være treig i disse dager. 
 

Vi ønsker dere alle en riktig fin førejulstid og en fredelig julehelg. 
 

Beste hilsen 
 

Amigos de Casa Feliz 

v/ Endre Våge    


