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Sommerbrevet 2015,
Studenthjem og Studiefinans, Cochabamba- Bolivia!
Mens vi her i Norge går inn i sommerferie-modus, så har våre kjære venner i Cochabamba sin
vinterferie om kort tid.
Det er alltid godt å høre at studentene trives og har det bra. Ingvild var på besøk i Bolivia i mars i år.
Hun forteller:
«Jeg fikk en fantastisk fin dag sammen med partnerne våre og ungdommene på
studenthjemmet. De hadde ordnet i stand en grill-aften, og det var så flott å være sammen og
bli kjent med de nye studentene. De nye studentene hadde valgt å studere sykepleie samt
regnskap og økonomi. Vi hadde god tid denne dagen, og jeg ønsket å høre historien til hver
enkelt. Det viste seg at de alle var yngst i en søskenflokk på 10-12 barn. Foreldre og søsken
hjelper til slik at minstemann skal få den muligheten som ingen annen i slekta hadde fått..
Det var veldig rørende å høre hvordan storfamilien stod samlet for å bidra alt de kunne for
de som hadde fått hjelp via vår organisasjon. Det er jo slik i Bolivia at det er barnas plikt og
ansvar å ta seg av sine foreldre og resten av slekta, når de var ferdig utdannet. Man skjønte
fort at de alle følte seg veldig privilegerte.»
I oktober 2014 fikk vi en samarbeidsavtale med organisasjonen Mano a Mano. Avtalen er
- å gi gratis flytransport for studentene, når de skal fra hjemstedet opp til Cochabamba.
- foreldre til nye studenter får tilbud om å reise og se stedet der de skal studere
- når flyene til Mano a Mano er i området studenten kommer fra, vil foreldrene få mulighet
til å sende med mat og andre ting som studenten trenger.
Før denne avtalen hadde ingen av foreldrene vært i storbyen. En slik reise for å se og høre hvordan
de unge hadde det, var gull verdt. De var så takknemlige, stolte og imponerte over tilbudet, og det
merkes at de er trygge på oss og ser og forstår verdien av at deres unge får en utdannelse. Vi må
ikke glemme at dette er et
folk som aldri har hatt
mulighet til å tenke på mer
enn maten for dagen. En ny
verden har åpnet seg for dem,
og vi merker at de har fått
håp og tro for de kommende
generasjoner.
Vi jobber hele tiden for en
bærekraftig drift. Nytt av året
er at studentene får en mindre
sum penger hver til mat.
Familien må derfor bidra med
det de har mulighet til. Dette
har flere positive konsekvenser:
Studentene blir mer ansvarsbevisste samt at det skaper samhold, bredere kommunikasjon og et
veldig positivt miljø.
Nytt er også at vi via studenthjemmet har startet små «verksteder» der de unge kan skape produkter
for salg, hvor noe av inntekten går direkte til studenten. Man har blant annet startet opp med
strikking, hekling og søm. Verkstedene tilrettelegges i forhold til studentens kompetanse eller så
Støtte
Studenhjemmet: 2610.19.11933
Studiefinans: 2610.20.09796

Fra Hånd til Hånd Valle Hermoso

Sommer 2015

sørger vi for kursing slik at de får den nødvendige opplæringen. De alle trenger penger og alle kan
bidra med noe. Ungdommene har et ønske om å gjøre noe positivt for nærområdet der
studenthjemmet ligger. Vi har snakket om dette lenge, og forslagene er utallige om hva som kan
gjøres. Det tenkes i første omgang på å ha et månedlig tilbud der man kan lære bort noe man selv
har lært. Drive kursing, eller bare ha et sosialt fellesskap mm.
Ellers har vi nevnt tidligere a vi har investert i kvegdrift, og at vi selger alpakkagarn fra Bolivia her
i Norge. Vi er veldig glade for at en butikk på Vestlandet har tatt inn garnet vårt for salg. Ta gjerne
kontakt hvis dere skulle ønske å kjøpe garn. Dette er utrolig gøy. Og vi er takknemlige til alle dere
partnere som bidrar til at dette arbeidet har fremgang. Uten dere kunne vi ikke vært der vi er i dag!
Og vi forstår bare mer og mer viktigheten av å ha tro på den ene/ den enkelte student. En person
som har lykkes, kan være den ene som bidrar til større forandringer i sine omgivelser.
For en kort tid tilbake så hørte vi en solskinnshistorie vedr en fattig gutt fra Andesfjellene som en
gang i tida fikk støtte til å studere via Hilde og Ingvilds foreldre:
Zulemnio, som han heter, er i dag utdannet advokat, og har fått en høyere posisjon i Cochabamba
kommune. Han var en 11 søsken og en av to i søskenflokken som var så heldig å få utdannelse. For
noen måneder siden så var det 50 norske ungdommer på besøk i Cochabamba. Nye regler rundt
turistvisum førte til at de fikk utfordringer med oppholdstillatelsen. Ingvild og Hilde har en
boliviansk fosterbror som var sammen med denne gruppen, og kjente til Zulemnio. Så han tok
kontakt ham angående den situasjonen som hadde oppstått. Zulemnio ba han om å hente alle de 50
ungdommene, for han ville snakke med dem i plenum. Deretter, mens Zulemnio tok seg god tid til å
se de unge inn i øynene, så fortalte han dem sin historie. Han startet med å si at han for alltid ville
være takknemlig til Norge og den hjelpen han en gang fikk. Han sa videre at nå var det hans tur til
å gi noe tilbake og ville mer enn gjerne hjelpe dem, for han var i en posisjon til å innvilge dem
videre oppholdstillatelse. Ungdommene ble veldig beveget etter at de hadde hørt det han hadde å
fortelle, og glade for å slippe videre problemer.
Det er godt å se at slike ringvirkninger
når vi gir ungdommer mulighet til å
studere!
De fleste av oss her hjemme går nå inn i
sommerferien. Definisjon av ordet
«ferie» er nok ganske ulikt for oss og de
i Bolivia. Jeg tror virkelig at vi alle har
lov til å glede oss over godene som vi er
velsignet med, og som de fleste ha jobbet
hardt for! Men vi tror på et
forvalteransvar, og vi føler en stor og
takknemlighet og glede ved å se at vi alle
er med på å gi mennesker tro og håp for
fremtiden.
Tusen takk til dere alle som støtter studentarbeidet! Hver og en av dere er med på å gjøre en
forskjell for de unge i Bolivia!
Vi ønsker dere alle sammen en god og forhåpentligvis varm sommer!
Mvh,
Hilde, Torgeir og Ingvild, samt alle vare samarbeidspartnere i Bolivia
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