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Nyhetsbrev 
 
Kjære faddere og andre givere 
 

Vi sender dere alle en inderlig takk for støtten til barnehjemmet Casa Feliz,  

og til alle som bor der.   

 

Vi lever fremdeles i en spesiell tid. Lite er som det pleide å være, og det ser ut til at 

«normaliserte» tilstander lar vente på seg globalt sett.  Pandemien kommer og går som i bølger.  Selv 

om vi her i landet har kommet oss gjennom det verste, er det langt igjen før det er det andre steder i 

verden.  Våre problemer synes små når vi løfter blikket til andre deler av verden, til Afrika, Asia og ikke 

minst til Latin-Amerika hvor vi har våre barn og ungdommer som sliter med å få hverdagen og 

skolegang/studier til å gå rundt. 

 

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.  Tiltroen til 

myndighetene er ofte lav, tillit til at de vil folks beste er fraværende.  Mange tør ikke la seg vaksinere 

fordi de er redde for hva vaksinene vil forårsake av sykdom og død, de er mer redd vaksinen enn 

Covid19. Dette gjelder også Guatemala. 

  

Mange har det svært vanskelig i Guatemala, og med pandemiens herjinger, også i «vår» del 

av landet, blir alt bare verre og verre.  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. Her finnes ingen støtteordninger, 

ingen avhjelpende tiltak. Sykehusene mangler ressurser, de er overfylte, og mangler utstyr, mat og 

medisiner.  Mange tør ikke legge seg inn på sykehus når de blir syke, de er redde for ikke å komme ut 

igjen i live.  For svært mange dør på sykehusene.  

 

Turistene er nesten borte, og i «vårt» område der de fleste har sin inntekt fra turismen, er 

dette katastrofalt.  Fortsatt ser man folk gå 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. Nå er vi 

inne i en svært regnfull periode.   Det har gått en rekke jordras, og det meldes om døde og savnede.  

Casa Feliz har også hatt sitt av ødeleggelser denne gang, men ikke verre enn at de har greid å rette på 

det meste. 
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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, som nevnt, er veldig risikofylt.  

 

Vaksineringen er også i gang i Guatemala, men det går svært sakte.  De eldste, de over 70 år, 

vaksineres nå.  Det er ikke gitt noen opplysning om når det er ventet vaksinering i de øvrige 

aldersgrupper.  Regjering, og andre øvrighetspersoner står først i køen. Folk er bekymret og redde, 

men vi har foreløpig ikke hørt om at det skal være stor vaksineskepsis, heldigvis.  En god ting er at de 

nå har fått beskjed om at all vaksine skal være gratis, tidligere var det sagt at det skulle koste 200 

Quetzales for hver sprøyte. 

 

Alle ungene våre er svært flinke til å hjelpe til for å få alt til å gå rundt. All undervisning foregår 

fremdeles på nett, og ingen kan reise kollektivt.  De sier at det går, men at det krever enda mer av 

hver enkelt når de bare har nettundervisning.   

  

Ut fra hvor de bor, får de tildelt en dag i uka hvor de kan gå på markedet for å handle inn mat 

og det mest nødvendige.  Fordi Olga, lederen på barnehjemmet, bor i Panajachel, får de tildelt to 

dager (Casa Feliz har handledag for San Andres Semetabaj), hvilket betyr at de kan få handle inn nok 

til at de greier seg.  

  

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. Vi er dypt imponert over den innsatsen de viser.  

 

Det blir selvfølgelig heller ikke år besøk fra oss til Casa Feliz, men vi holder god kontakt på nett, 

og er godt oppdatert om situasjonen og utfordringene de alle har. 

 

Vi vil minne om våre fine «Hjertegavekort», se hjemmesiden www.casafeliz.no. 

 Dette er ikke bare en fin gave til jul eller bursdag, men også en fin sommerhilsen som gir mening, 

både for giver og mottaker.  Disse kortene bestilles enten på e-post, casa.hogar.feliz@gmail.com, 

eller telefon 959 30 859. 

 

Så håper vi inderlig at det snart blir kontroll på pandemien, og nødvendig vaksine også kan 

komme den fattige del av verden til gode.   

 

Vi ønsker dere alle en fin sommer med mye fint sommervær, og at dere holder dere friske og 

tar de nødvendige smitteverntiltak til beste for oss alle. 

 

 

Med beste hilsen 

Amigos de Casa Feliz 

 

 

Endre Våge  
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