Studiefinans 2014
Takk for all støtte som du/dere gir. Uten dere hadde vi ikke klart å drive arbeidet videre. Mange
ungdommer i utviklingsland som Bolivia har en stor drøm, og det er å få lov til å studere. Ved hjelp av
de midlene dere gir, har vi mulighet til å oppfylle denne drømmen for noen ungdommer. Vi tror jo
nettopp at den beste måten å løfte folk opp fra fattigdom er å endre deres tankegang gjennom å gi
dem verdighet og utdanning, som igjen vil skaffe dem gode jobber.
Å endre en tankegang til en som er fattig tar tid. Det var derfor fantastisk å oppleve at ei av jentene
skrev i sin semesterrapport at hun følte at ingen ting lenger var umulig. Hun sa selv at hun har fått en
erfaring med at det å jobbe hardt mot et mål gav resultater. Dette fikk henne til å tenke at det ikke
var grenser for hva som var mulig for henne å oppnå i livet. Mestringen av hittil studier, gav henne en
grensesprengende følelse som hun var evig takknemlig for.
Hun håpet at hun selv ville bli i stand til å gjøre for andre
det vi nå gjør for henne.
De studentene som vi nå hjelper viser stor
takknemmelighet og ansvar for studiene sine. De har alle
bestått eksamener og ser frem til en god jule ferie sammen
med familiene sine. De skriver til oss og sier at de er
motiverte og klare for et nytt semester etter ferien.
Vi har gjort oss noen erfaringer i året som har gått, og det
er at ikke alle trenger hjelp til finansiering gjennom hele
studietiden. Vi ser at noen skaffer seg jobber for å
finansiere. I andre tilfeller kommer stor familien inn og
hjelper til når de ser at studenten faktisk klarer studiene
sine. Vi prøver å oppdra studentene til å ta økonomisk ansvar og det at de forsøker å unngå lån er
veldig positivt.
V har pr. dato studenter som bor på studenthjemmet, og noen som bor utenfor og som kun får
studielån. Alle har vært innom studenthjemmet i starten, men har klart å skaffe seg et eget sted å bo,
eller bor med familie. Det som er viktig for oss er at de studentene vi hjelper har det trygt og godt og
får den mentor hjelpen som de trenger. De har tilgang på studieveiledning, men også på åndelig og
moralsk støtte.
I høst har vi inngått et samarbeid med Mano a Mano,
en amerikansk/boliviansk stiftelse, som har jobbet
med humanitært arbeid i 20 år i Bolivia. Vi ser at alle
prosjekter de har startet, blir gjennomført, og de
lykkes hele veien. De jobber tett og nært mot den
enkelte lokalsamfunn, samt i enkelte tilfeller også
mot regjering. Alle deres prosjekter er bærekraftig.
Mano a Mano har egne fly, og driver et flyprogram
som hjelper spesielt de fra fattige områder. Da våre

studenter kommer fra avsidesliggende strøk, er vi avhengig av fly som kan lande i jungelen og hente
studentene. I 2015 har Mano a Mano lovet oss hjelp til å frakte studentene våre gratis for oss, slik at
de kommer frem til studiene i tide. Noen av landsbyene de bor i ligger så langt unna allfarvei at det
kan ta opp til flere uker landeveien for å komme seg til Cochabamba hvor de studerer. De vil også
hjelpe til med å frakte foresatte og kausjonister slik at de kan se arbeidet. Dette for å bygge tillit i
lokalsamfunnet for at de skal vite hvem vi er og hva vi gjør. Dette er i henhold til Mano a Mano’s
strategi for å få lokalsamfunnet til å engasjere seg. Det er også på sin plass å nevne våre
samarbeidspartnere i Bolivia som har gjort dette mulig, vi ser at det systemet vi har bygd opp
fungerer og at våre partnere følger opp arbeidet på en fantastisk måte.
Prosjektet blir delvis til mens vi
går. Vi lærer nye ting og høster
gode erfaringer som vi spiller
videre på. For å ta inn nye
studenter må vi ha inn flere
midler enn vi får inn i dag.
Målet er å vokse i takt med de
innsamlede midler. Det er ikke
et mål å hjelpe alle, men det er
et mål å få hjulpet flere.
Estimatene viser at en student
gjennomsnittlig koster oss
7500,- kr i året. Mesteparten
går direkte til studielån, men
det koster å ha et apparat for
ivareta mentorbehovene,
utbetalinger av lån, tilbakebetalinger av lån, og regnskapet i Bolivia. Vi ser frem til et nytt år. I 2015
tar vi inn et par flere studenter. Det blir hyggelig å følge opp de vi allerede har og bli kjent med de
nye som kommer.
Vi takker Gud for dere alle, og julen er en påminnelse på hvor mye Gud gav. Det står i skrevet at Han
ble fattig for at vi kan bli rike. Det er rikt å få være med å bygge dette arbeidet. Vi håper at dere også
føler det. Takk for den tilliten dere viser gjennom ord og handling.
Må Gud velsigne dere inn i det nye året, og må dere føle glede ved det dere gir.
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