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Sommer 2016

Sommerbrevet 2016 fra studenthjemmet og studiefinans i Bolivia!
Kjære støttepartnere!
Nå er sommeren her og vi nyter varmen og deilige feriedager. I Bolivia er det vinter og midt i
skoleåret.
Det var en stor glede å se vår første student komme i mål med sine studier. Reynaldo tok
imot diplomet sitt i april i år, og var da ferdig utdannet sykepleier. Han var en av de første
guttene som kom inn under vår hjelp. Vi refererte i et tidligere brev om at hans motivasjon
for å studere lå i egen erfaring. Han opplevde at hjelp fra leger og sykepleiere var en
mangelvare da han selv trengte det mest og dette inspirerte til hans valg av utdanning.
Ønsket var å bidra til et bedre helsetilbud blant sine egne på landsbygda. Hjelpen dere
støttepartnere gir har gjort det mulig for Reynaldo å komme i mål.

Fra venstre: Nemecio, Jacky, Reynaldo, Juan

Diplom-utdeling for nyutdannede sykepleiere 2016

I Bolivia ligger det i kulturen at familiemedlemmer hjelper hverandre. Det vil si at ved å
hjelpe en person i å få seg en god jobb, så hjelper man i praksis ofte hele familier til et bedre
liv. Derfor er hver student vi hjelper i havn viktig for mange, og ditt bidrag er helt
avgjørende for å få det til.
På studenthjemmet bor det flere jenter som holder på med sykepleierutdannelse. De vil holde
på til 2018. Som nevnt tidligere sendte vi inn en søknad til Norad i håp om å kunne få ekstra
midler til å hjelpe ytterligere studenter. Vi fikk avslag på søknaden. Norad har pga
flyktningkrisen i Europa blitt mye mer restriktive til å si ja til nye prosjekter. Dette kan ha
vært noe av årsaken til at vi fikk nei. Vi avventer og ser om vi i fremtiden søker igjen. Vi har
nå bestemt at vi kommer til å hjelpe opptil 10 studenter i året i en treårsperiode.
Solange, vår daglige leder på studenthjemmet, forteller at de prøver å gjøre livet så
tilnærmet likt et hjem som mulig. Hjemmet blir som en familie i studietiden. Solange sørger
for at hyggelige ting skjer på studenthjemmet. De feirer bl.a alle bursdager med kake og god
mat.
Solange hjelper studentene å orientere seg i storbyen. Hun hjelper studentene å bli
selvstendige i all sin ferd. Hun er mild, tålmodig og full av kjærlighet og hun gjør langt utover
det en kan forvente. Flere av jentene har skaffet seg jobb ved siden av studier for å
minimalisere studielånene. Solange hjelper dem å skrive søknader. Hun lærer dem riktige
tiltaler osv. Alt dette er viktig. I årsrapporten kommer det fram at Solange har gjort seg
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gode erfaringer med at vi velger studenter fra det samme området. Det har vært en styrke.
Våre samarbeidspartnere i Bolivia gjør en fantastisk jobb. Juan og Viva Bolivia følger opp den
økonomiske og juridiske arbeidet både med studielån og med stiftelsen studenthjemmet (som
på spansk heter «Casa Estudiantil Valle Hermoso», med forkortelse CEVH, og betyr
studenthjemmet den vakre dalen).
Vi vil også takke organisasjonen
Mano a Mano for hjelp til
flytransport! Som takk for
støtten har jentene utført
frivillig arbeid for Mano a Mano
totalt i syv måneder
inneværende skoleår. Gode
holdninger til frivillig arbeid er
en av de verdiene vi ønsker å
bringe videre til de studentene
vi hjelper. Vi ønsker å så disse
holdningene inn i livene deres
slik at de selv bidrar til å gjøre
noe for andre i fremtiden.
Samarbeidet med Mano a Mano
er et viktig holdningsarbeid.

Studentene sammen med de voksne tilknyttet CEVH

Vi jobber hele tiden mot mulige måter å tjene penger på som kan drifte arbeidet.
Studenthjemmets investeringer i kvegdrift ser ut til å gi gode avkastninger som vil kunne
hjelpe til å delvis drifte studenthjemmets kostnader. Vi ønsker å gjøre kjent at Andean Wool
har lovet oss at deler av deres overskudd vil gå til studentprosjektet vårt i Bolivia. Gå gjerne
inn på nettsiden deres og les om produktene www.andeanwool.no. Gjør gjerne siden kjent blant
mennesker dere møter. Andean Wool selger alpakkagarn fra Bolivia.
Gunhild Steinde skriver sanger/taler til konfirmasjoner, brylluper og bursdager, der
inntekten går direkte til arbeidet. Bestill gjerne en sang/tale eller oppmuntre andre til det:
Gunhild Steinde 90034645.
Det er fortsatt behov for midler til å drifte, så vi er evig takknemlige for alle gaver. Vi
setter stor pris på alt det som blir gitt og gjør vårt beste for å være gode forvaltere. Spre
gjerne informasjon om arbeidet vi gjør til de rundt deg. Vi kommer til å legge ned nettsiden
vår slik den er nå. Det beklager vi, men det er behov for å gjøre noen endringer.
Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!
Mvh Hilde, Torgeir og Ingvild.
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