Nyhetsbrev
Kjære faddere og andre givere

Vi vil rette en inderlig takk til alle dere som støtter arbeidet vårt for barnehjemmet Casa Feliz,
og derigjennom alle som bor der.
Her i sør og vest i dette lange landet er det lite som tyder på at vinter og jul nærmer seg, selv
om vi vet at det er slik. Vi lever i er rar tid, ingenting er som det bruker å være, og det skaper
en slags forvirring. Det å ikke vite noe om framtida, ikke å kunne planlegge lenger enn til dagen
i morgen, eller i beste fall for ei uke, skaper en situasjon ingen av oss har vært inne i tidligere,
men som ungene bruker å si: - alt går over. Her i Norge er vi tross alt heldige. Vi har et godt
helsevesen, og en trygghet om at vi i all hovedsak får hjelp når vi trenger det. Og ikke minst, vi
stoler på våre myndigheter og på de som skal gi oss råd og veiledning gjennom denne krisen.
Det er på langt nær i alle land det er slik.
Guatemala er et land som fra før hadde skyhøy arbeidsledighet, og hvor levekår og muligheter
år for år er blitt verre. Og nå har pandemien slått til for fullt, også i «vår» del av Guatemala.
Virkningen slår hardere i fattige land i enn i den rike del av verden. Der det fra før er en brutal
fattigdom, dårlig helsevesen og trangboddhet skaper pandemien en situasjon som vi i vår del av
verden vil ha vanskelig for å fatte. Nesten daglig ser vi at folk bønnfaller om at noen skal tilby
blod slik at de kan få kjøpt, for det finnes ikke på sykehusene. Her finnes ingen støtteordninger,
ingen avhjelpende tiltak. Sykehusene, som selv før pandemien, var overfylte, og manglet utstyr,
mat (!) og medisiner (!). Leger jobber nå ofte uten lønn.
Turismen svikter, og i «vårt» område der de fleste har sin inntekt fra turister, er dette
katastrofalt. Folk går ut i gatene med hvite flagg for å signalisere at de er i ferd med å sulte i
hjel. Noen få som kan, og har mulighet, deler ut matkurver til de verst stilte.
Denne situasjonen fører også til mer kriminalitet.
På toppen av dette har nå orkanen Eta ført til store ødeleggelser i landet. Det har gått en rekke
jordras, og flere er døde og savnet, svært mange er blitt hjemløse. Casa Feliz har sluppet unna
det verste av Eta. De har hatt et voldsomt regnvær med flom, men ingen store ras denne gang,
og ingen døde.
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Alle på Casa Feliz er svært forsiktige og opptatt av smittevern. De forteller at de gjør alt for å
holde seg friske, og vil unngå å havne på sykehus, fordi det er veldig risikofylt.
Alle ungene våre er svært flinke til å hjelpe til for å få alt til å gå rundt. All undervisning foregår
nå på nett, og ingen kan reise kollektivt.
Vi har flotte og svært arbeidsomme ungdommer som nå er midt inne i sin utdanning, og i sin
streben etter å nå de livsmålene de har satt seg. Det er unge mennesker som gjør sitt ytterste
for å skaffe seg en god utdanning og et godt voksenliv. Vår økonomi er nå dårlig. Den norske
krona er fortsatt svært lav i forhold til dollaren, og i tillegg har utfordringene her hjemme ført
til at det kommer inn mindre penger enn tidligere. Dette fører til at det blir mindre å overføre
hver måned. En tilleggsbekymring er at en av jentene har fått en sykdom som krever lang og
kostbar behandling. Men hun er lovet å bli frisk, og det er hva som betyr noe.
Det blir selvfølgelig ingen besøk fra oss til Casa Feliz i år, men vi holder kontakt på nett og er
godt oppdatert om situasjonen og utfordringene de har.
Vi har et sterkt håp om at noen av dere kan avse litt mer til jul, slik at det kan bli julefeiring på
barnehjemmet også i år.
Vi vil også minne om våre fine «Hjertegavekort», se hjemmesiden www.casafeliz.no
Detet er en fin julegave, eller julehilsen som gir en ekstra mening, både for giver og mottaker.
Disse kortene bestilles helst på nett, men også på telefon 915 44 890 så snart som mulig.
Så håper vi inderlig at vi snart får kontroll på pandemien, og at det kommer en vaksine som
også kan komme den fattige del av verden til gode.
Vi ønsker dere alle en fin førejulstid og en fredelig julehelg, at dere holder dere friske og tar de
nødvendige smitteverntiltak til beste for oss all.

Med beste hilsen
Amigos de Casa Feliz
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