Nyttårshilsen fra studenthjemmet og studiefinans i Bolivia 2016!
Kjære partnere og venner!
Vi har startet et nytt år, og jeg vil gjerne dele med dere våre nyheter vedr prosjektet med studenter i
Cochabamba, Bolivia!
Vi var tre søsken, Håvard, Hilde og Ingvild , som reiste til Bolivia nå tidligere i høst. For
undertegnede ble det en « festreise»! Ja, en festreise
som for meg varte i hele 5 uker.
Den første uka var en jobbuke i forbindelse med
selskapet AndeanWool AS, som Håvard og Ingvild
eier og som importer alpakkagarn fra Bolivia. Tusen
takk til alle dere som kjøper garn fra AndeanWool
AS! Deler av overskuddet går til å drifte
studenthjemmet i videre framtid!
Hilde kom den andre uken. Vi fikk på nytt en flott
tid sammen med våre studenter og våre
samarbeidspartnere. Vi gleder oss stort sammen med
de som ble ferdig utdannet som sykepleiere i år. Ei
av disse jentene ønsket å videreutdanne seg, noe
som vi vil legge til rette for i år. Ellers var det ei jente som ble ferdig med media og
kommunikasjon, og en gutt som ble ferdig med økonomi og regnskap. Han jobber nå et halvt år hos
vår samarbeidsorganisasjon Viva Bolivia, for å få nødvendig erfaring og tilbakebetale studielånet
sitt. Det er så fint å se at vi er så mange samarbeidspartnere som står på for at det skal lykkes for de
unge.

Undertegnede var så heldig å få være med styret på studenthjemmet på en ukes reise i jungelen i
Beni regionen der studentene våre kommer fra. Dette var en bilreise gjennom flere landsbyer dypt
inne i Amazonas jungelen. Det er fra dette området de fleste av våre studenter kommer fra. Her
hadde vi avtale om å treffe kommunestyret i en landsby som heter San Ignacio, der det bor ca 20
000 personer. Dette lederskapet viste en helt genuin interesse for samarbeid med oss. Ordføreren
var selv en person som kom fra en landsby i området, og hadde en 7 års høyere utdanning, og han
visste alt om viktigheten av studier og ansvarliggjøring. Dette er et fattig området hvor familiene er
avhengige av at hele familien deltar med å jobbe for å brødfø familien, derfor er det et fåtall som får
muligheten til å studere.
Kommunestyret vil i fremtiden velge ut kandidater som
de mener har de nødvendige ressurser til å studere og som
de mener burde delta i prosjektet vårt. Dette vil være
primært studenter som kommer fra familier som ikke har
ressurser til å gi barna utdannelse, men hvor barna har vist
talent og evner til å gjennomføre et studie. Et stort skritt
på veien videre for oss. Kommunen vil etter endt studie
legge til for at de skal få seg jobb på hjemstedet etter endt
studietid!
Det var en fryd å treffe dette lederskapet. Vi fikk en

omvisning i landsbyen, som er en stor kulturell skatt i Bolivia, og vi ble invitert til et jubileumsfest
neste år i slutten av juli!!!
Ordføreren ringte nå i desember og sa at ca 40 jenter er interessert i høyere utdanning neste år! Vi
har dessverre ikke midler til å hjelpe dem alle, men vi vil ta inn 12 jenter neste skoleår. Hver student
koster studenthjemmet ca $2500 pr år og ca. $1000 til studier og oppfølgning.
Vi jobber kontinuerlig for en bærekraftig organisasjon. Vi har investert i kvegdrift, og må tenke
langsiktig. Undertegnede fikk også være med en dag og se hvordan salg av kvegdrift foretas.....det
er et nytt og spennende kapittel i seg selv!
Nytt for studenthjemmet er at vi flytter inn på den gamle svenske skolen som pinsebevegelsen i
Norge drev tidligere. Nå er det en spansk organisasjon kalt FES, som har tatt over. Her leier ca 1012 andre humanitære organisasjoner kontorplass. Vi klarte å få til en veldig gunstig avtale med FES
om leie av lokaler til studenthjemmet. Og det vi betaler i husleie blir brukt til å hjelpe en ny
kvinnegruppe med lønninger. Vi ser at det vi gjør skaper ringvirkninger og mange flere blir hjulpet
enn det vi hadde trodd på forhånd.
Personalet med sin familie og de nye studentene flytter inn i midten av januar 2017. Vi tror dette
kan bli et spennende samarbeid. Våre studenter vil få mulighet til praksisplass hos de ulike
humanitære organisasjonene som er der.
Vi går nå inn i et spennende og nytt år! Jeg glemmer
ikke møtet med foreldrene som hadde kjørt
motorsykkel i to timer for å treffe oss til frokost i
nærheten av en landsby.....for å vise at de sammen
med sin datter vil ta ansvar for datterens studie og
gjør det de kunne for at hun skulle f. Jeg glemmer
heller ikke den mammaen som mistet mannen sin i
et lynnedslag. Hun var så sterkt preget av dette, og
ønsket å heie fram sin datter , og ønsket et nytt håp
for henne via en økonomiutdannelse. Jeg glemmer
heller ikke øynene til Benancio som satt på en
kontorstol foran en datamaskin på et
regnskapskontor, og overrasket oss med sin jobb . Og tårene kom da jeg tilfeldigvis traff på en av
gutta som var ferdig utdannet sykepleier på leting etter jobb i sin landsby. Sammen med Solange,
daglig leder på studenthjemmet, gikk vi en lang tur en ettermiddag gjennom landsbyen San
Lorenzo, der Reynaldo kommer ifra. Vi så på hjemmene som de unge kom ifra. Vi hilste på
foresatte og søsken. Og vi skjønner mer enn noen gang at hjelpen er viktig for deres fremtid!
Vi er mange som jobber sammen i lag for å nå målet til hver student! Det er et kontinuerlig
lagarbeid! Det skjønner alle vi som har ungdom boende i egne hjem!
Og vi gleder oss enormt sammen med de unge når de tilslutt tar imot diplomet sitt, slik flere gjorde i
år!
Vi takker også organisasjonen Mano a Mano for at de fortsetter med å gi oss gratis flytimer for å
frakte de unge opp til høylandet i januar måned hvert år! I tillegg får noen av våre studenter
mulighet til å jobbe som frivillige for dem hver torsdag, hvor de får erfaring og kjenner viktigheten
av frivillig arbeid. Dette er med på å bygge holdninger.
Sammen med dere givere og sammen med våre samarbeidspartnere gir vi håp til Bolivias fremtid!
Tusen hjertelig takk for at nettopp du/dere fortsatt er med å støtter vårt studentarbeid i Bolivia!
Vi ønsker deg og dine et velsignet nytt år i året 2017!
Mvh Hilde, Torgeir og Ingvild.

