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Studenthjem og Studiefinans, Cochabamba – Bolivia!
«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet
Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.»
Vi er nå gått inn i adventstid, noe som preger dagene våre i Norge! Forberedelser til jul er nok
veldig ulikt for oss og for bolivianerne. Mens vi forbereder julehøytiden med alle våre tradisjoner,
så ordner bolivianerne sin jul bare få dager i forkant av høytiden. For studentene våre innebærer
denne tida eksamenstid og plikter.
Vi har hatt et spennende og berikende år med studenthjemmet og studiefinans i 2015!
Ingvild var på reise til Bolivia i mars og 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 den yngste får den muligheten som ingen annen i slekta får. Det var
veldig rørende å høre hvordan storfamilien stod samlet for å bidra til deres mulighet til å studere.
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
Avtalen med Mano a Mano er en forpliktende avtale der begge parter bidrar. Mano a Mano`s sete i
USA sender flere ganger årlig
containere med utstyr, mye medisinsk
utstyr, rullestoler mm til Bolivia. Våre
studenter må forplikte seg til å jobbe
med sortering på lageret deres ca en
gang pr uke.
Det fantastiske i år har vært at vi har
hatt 5 sykepleierstudenter, som har vært
engasjert i dette arbeidet og fått være
med å levere til ulike sykehus i byen. I
denne prosessen får studentene mange
gode, nye relasjoner, som bidrar til en
enklere vei ut i arbeidslivet. Ei av jentene har allerede blitt tilbudt jobb.
Solange, daglig leder på studenthjemmet sier at det har vært et veldig bra år på studenthjemmet. Vi
ønsker å hjelpe de unge til å integreres i ulike sosiale fellesskap. Det er stor forskjell på
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høylandsfolket og lavlandsfolket, og våre unge skal bli kjent med et helt nytt samfunn. Derfor er det
så viktig at de ganske fort får opplevelser og kontakter med andre. Her er både Mano a Mano, Viva
Bolivia og kirken gode arenaer som gir positive ringvirkninger.
De fleste av ungdommene har ikke økonomisk mulighet til å reise hjem i juleferien, og skolen
starter opp veldig tidlig i januar. Det viser seg at de alle har noen som de kan tilbringe julehøytiden
med. Ungdommene forteller selv at de har hatt det veldig fint dette året. Og de er flinke til å jobbe.
De er interessert i nærmiljøet og ønsker å ta initiativ til å hjelpe andre via utdannelsen som de tar. Ei
av jentene sa at hun kunne tenke seg å hjelpe til i frivillighet med vaksinering av barn på en
helsestasjon. De er bra at de selv tar initiativet på denne måten.
I januar 2016 starter vi opp med 16 studenter.
Vi har som forening her I Norge sendt en søknad til Norad, og er spente på deres tilbakemelding.
Vi kan ta inn 20 ungdommer i år, men er da avhengig av å ansette en person tilknyttet
studenthjemmet. Dette er et spennende arbeid. Vi
begynner nå å se frukter og resultater av forarbeidet. Noen
av ungdommene uteksamineres neste skoleår. Og det betyr
et vendepunkt og et forandret liv for disse ungdommene.
Ringvirkningene vil sannsynligvis bli at de da hjelper sin
egen familie. Både ungdommene og foreldrene tar dette
med studielån veldig seriøst. De viser en stor
takknemlighet for muligheten til å studere, og få studielån.
Det at foreldre fikk komme opp til Cochabamba via
Flyving gjennom Mano a Mano, har gitt oss større
troverdighet og tillit til hele arbeidet. Det er nok av unge
som ønsker plass hos oss!
Men til det trenger vi mer midler. Vi planlegger en bærekraftig drift. I år har vi investert i kvegdrift
og salg av alpakkagarn, noe som begge deler har gitt en god avkastning til videre arbeid.
Vi er utrolig takknemlig til dere alle sammen som er med å støtter dette arbeidet, og som så trofast
gir måned etter måned, år etter år. Uten dere ville vi ikke vært der vi er idag!
Tusen takk til butikker som også har valgt å kjøpe garn fra oss! Nå er selskapet « Andeanwool AS»
opprettet, der overskuddet går til å drifte studenthjemmet videre.
Tusen takk til alle som kjøper alpakkagarn fra oss, og takk til alle dere som kjøper sanger skrevet av
Gunhild Steinde!
Vi er glade for at vi har nådd målene for dette året.
Mest av alt er vi takknemlige for alle de flotte ungdommene som er så fornøyde og glade! Det gir
oss en god julefølelse!
Og så tilslutt. Vi har endelig fått planert ut tomtene, også med hjelp via Mano a Mano, og vi er i
gang med å skulle bygge mur rundt tomtene. Dette har en kostnad på ca 42 000NOK.
Hvis du har lyst til å være med å hjelpe oss med denne konkrete utgiften, så er vi takknemlig for det!
Kontonr til studenthjemmet er: 2610 19 11933.
Vi kunne også tenke oss å gi mulighet for studielån til ytterligere 4 ungdommer til i 2016.
Et års studielån pr student koster gjennomsnittlige 7500 NOK.
Kontonr til studiefinans er: 2610 20 09796
Vi ønsker dere alle en fredfull og velsignet julehøytid!
Med vennlig hilsen,
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Hilde, Torgeir og Ingvild.
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