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Praktisk informasjon
Amigos de Casa Feliz er registrert i
Brønnøysundregistrene, org. nr. 989 776 444
Bankkonto: 5081 08 38253
E-post adresse: casahogarfeliz@gmail.com
Hjemmeside: www.casafeliz.no
Telefonnummer og postadresse finnes på
hjemmesiden/kontaktinfo.

Vipps-nummer:12437.
Navn som vises er:
www.casafeliz.no
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Et godt sted å være

Barn

Barnehjemmet Casa Feliz ligger i den lille
mayalandsbyen San Andres Semetabaj i fjellene i
Guatemala, nær den vakre Atitlan-sjøen. Det ble
startet i 2006 av norske Unn-Lisbet Jensen-Muj
(1953-2011).

Det som i 2006 startet som et hjem for 10 barn,
har vokst til et godt og trygt hjem for nesten det
dobbelte. De fleste er foreldreløse og helt uten
familie. Noen få har foreldre som ikke makter å
ta seg av dem.

Hun hadde i flere år
hjulpet fattige og
forsømte barn i
landsbyen ved å gi
dem mat og klær.
Unn-Lisbet startet
en liten hjelpeorganisasjon i Norge,
Amigos de Casa
Feliz (Venner av Casa
Feliz), som står for
innsamling av alle
midler til barnehjemmets drift.

Alle har en sterk historie, og flere var traumatisert på grunn av forsømmelse, misbruk og mishandling. De var underernærte eller feilernærte, og hadde liten eller ingen opplæring/erfaring
som barn i vår del av verden oftest har.

Vårt mål er å gi barna en trygg og god
plattform for et godt voksenliv!

I dag er de trygge og glade barn!

Les mer om barnehjemmet og ungene som bor
der på www.casafeliz.no

I dag får barna omsorg, kjærlighet, trygghet og
skolegang. De får psykologhjelp, og lederen for
barnehjemmet har regelmessig samtaler med
barna, enkeltvis og i grupper. Slik får de satt ord
på og
bearbeidet de vonde opplevelsene de har hatt.
Regelmessig tilsyn av lege og tannlege er også
en del av tilbudet.
Filosofien og målsettingen for barnehjemmet er
å gi barna:
• en trygg og harmonisk oppvekst
• omsorg og kjærlighet
• allsidig og næringsrikt kosthold
• god skolegang/utdanning
• sunne interesser
• troen på seg selv og egen verdi
• troen på en god fremtid

CASA FELIZ
Barna trenger hjelp
Vil du hjelpe oss å hjelpe barna på Casa
Feliz? Det kan du ved å tegne deg som generell
fadder, skolefadder, eller ved å gi enkelbidrag.
Ungenes trygghet avhenger av faddernes /
støttespillernes giverglede. Barnehjemmet
drives i sin helhet av innsamlede midler som går
uavkortet til barnehjemmet. Arbeidet i Norge,
som er frivillig og ulønnet, ledes av et styre.
Fadderordningen er slik at du står som fadder for
samtlige barna på barnehjemmet. Du betaler det
du måtte ønske, men vi ser helst et minstebeløp
på kr. 250 pr. innbetaling. Beløpet kan innbetales
månedlig, slik de fleste gjør, eller slik det passer
den enkelte. I tillegg til ”enkeltfaddere”, har
vi noen barnehager, skoleklasser, bedrifter og
foreninger som støtter oss og ønsker flere.
Vi håper du ønsker å støtte barnehjemmet Casa
Feliz! Det gjøres enklest med å etablere et fast
trekk i din bank med adresse:
Amigos de Casa Feliz.
(For bankkonto, se neste side).
Vi trenger også ditt navn og adresse, e-post
adresse og telefonnummer.

