Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!
Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har
skjedd. Her blir det aldri kjedelig 

«A» og «R».

Jeg fikk telefon fra ex gategutten, «A». Han er en av guttene fra den beryktede parken, San
Sebastian. Det er der de mest belastede gateungdommen/voksne bor. «A» har bodd på et
hjem i ett par måneder nå, og han har spart opp penger for å kunne hjelpe kjæresten hans,
som bor i San Sebastian fengslet. Hun har et par måneder igjen å sone av dommen hun fikk,
og de satser nå på å jobbe for å få tilbake barna sine, som bor på et av byens barnehjem.
«A» ringte for å spørre om jeg kunne kjøpe en madrass til kjæresten hans. Madrassen hun
har nå, er lånt av fengslet, så hun kunne komme til å sove rett på gulvet om hun ikke fikk ny
madrass. Vi ble enige om å betale 50/50. Noe som jeg synes er veldig greit.
Vi dro til markedet og kjøpte madrass til 250 kroner. Fikk tak i en taxi og tok turen for å
levere madrassen i fengselet. Det var ikke besøks tid da vi kom, så det var så vidt vi fikk gitt
fra oss madrassen. Fikk et smil og et «tusen takk» fra kjæresten hans, «R», før hun fint ble
geleidet inn i fengslet igjen. «A» var veldig fornøyd og glad for at kjæresten nå hadde egen
madrass. Og planen er at hun får med seg den når hun slipper ut. Da skal de bruke den på
rommet de skal leie. Krysser fingrene for at alt ordner seg for dem!

Oppfølging av «D» og «A».
Som dere vet har jeg jobbet mye med ex gateparet «D» og «A» de siste månedene. Og det
var ikke noe unntak denne måneden.

Den 30 mai feiet vi bursdagen til «A». Det var første gang hun har feiret bursdagen sin
«ordentlig». Fra hun var liten jente har hun måtte jobbet i restauranter og som «hushjelp»
hos familie og kjente. Derfor var det veldig kjekt å kunne ta dem med ut å spise lunsj, og
spesielt kjekt var det å se det store smilet til «A», som tydelig var både glad og rørt over
oppmerksomheten.

Dette er rommet der «D» og «A» bor. Ingen luksus, med det er i alle fall mye bedre enn å bo
under broen i America. Med pengene fra armbåndene som venner og kjente i Norge bestilte
av «D», fikk vi kjøpt inn gasstank, en liten tv+dvd og seng med madrass til dem. Det satte de
veldig stor pris på. Nærmer seg med stormskritt datoen for termin, så godt å ordne alt som
kan ordnes før babyen kommer 
Vi har dessverre ikke funnet jobb til «D» enda, så han har dratt for å vaske bilruter i
rundkjøringen «Peru». Men vi håper å kunne finne en stabil og «bedre» jobb til han i løpet
av juli måned.
Vi kjøpte (betale 50/50) inn tallerkener, kopper, bestikk, kjeler, stekepanne etc. slik at de kan
lage mat hjemme, for det blir fort dyrt om de må kjøpe ferdigmat ute hver eneste dag.

Jeg har også vært på besøk hos dem to dager. «A» vasket klær da jeg kom, og etterpå ble det
Balto sin tur for en liten vask 
Fint å kunne følge dem opp, være med å forberede dem til babyen kommer, og ikke minst
fortsette å motivere dem til å se framover og ta gode valg. Snart 5 mnd siden de flyttet fra
broen og gatelivet.

Bursdags feiring for «Z», 24 år.

17 juni feiret vi bursdagen til ex gatejenta, «Z». Hun flyttet bort fra gata i 2007, og bor nå
sammen med kjæresten og sine 3 barn. Jeg tok turen ut til rommet der familien bor. Vi var 4
voksne og 4 barn. Barna i alderen 2 til 6 år. Full fres! Det ble en fin feiring med lunsj (som
kjæresten hennes hadde laget), kake, konfetti, sang og klemmer. Fint å kunne være sammen
med dem på disse viktige dagene!

Ute på hjemmet.

På guttehjemmet går livet sin vanlige gang. Gutta boys har mange aktiviteter i løpet av uka:
fotball, matlaging, musikk, skoleaktiviteter, vaske klær, lage armbånd/skjerf. Favoritt tiden
på dagen er nok fortsatt de 15 minuttene de får, hver og en av dem, på dataen. Disse 15
minuttene er virkelig hellige, og de teller ned minuttene og sekundene til det blir deres tur.
Ekstra stas er det når de «voksne» blir med å spille. Her er det psykolog, Ruben, som spiller
Mario Kart med gutta.

Her om dagen fikk jeg nok en gang innsikt i nye tradisjoner i Bolivia.
Jeg trasket oppover den nokså lange og støvete veien opp fra riksveien og opp mot
hjemmet. Alt var som vanlig, helt til jeg ser en av hundene til naboen komme løpende for å
hilse på meg. Det er riktignok ikke noe uvanlig i akkurat det, men det som vekket
oppmerksomheten min var at hunden var farget rosa. Et punkt på hodet og en strek på
siden. Hmm, tenke jeg og tenkte at kanskje det var naboens barn som hadde kjedet seg litt


Gikk inn jerndøra til hjemmet, lukket den bak meg og fortsatt ned mot kontorbygningen.
Blikket stoppet ved 4 kyr som gikk å beitet nede ved fotballbanen. De var også rosa! Og
hadde fått knytt et fargerikt bånd rundt halsen.
Nå begynte jeg virkelig å lure, og gikk rett inn på kontoret for å spørre Eduardo om hva dette
var for noe. Han kunne fortelle at det er feiringen av San Roque. Historien forteller om en
helgen som beskyttet dyrene. Før i tiden pleide folk å ta med dyrene sine ned til torget for å
pynte dem med farger, konfetti og bånd. Alt for å feire «dyrenes dag».
Man opplever stadig noe nytt 

Den store baby shower dagen!
Dagen vi arrangerte fotballcupen ute på hjemmet, var dagen Julie og Laura, fra US,A begynte
å snakke om at vi burde lage Baby shower for «A» og «D». Jeg har bare vært i en Baby
shower før (for gateparet «G» og «D») , så dette var spennende, også for meg.
«A» lurte på om vi ikke kunne ha festen hjemme hos meg, så da ble det slik. Vi inviterte inn
et par fra familien til «D», noen venner av dem, noen av dem som har jobbet med dem, flere
venner av meg etc. Vi ble en gjeng på 11 som møtte opp og hadde en veldig morsom,
underholdene og festlig ettermiddag og kveld. «A» og «D» var i godt humør og nøt hvert
sekund av oppmerksomheten. Moro å se dem slik!

De fikk også med seg flere gaver hjem, som kommer godt med nå som babyen snart er her.
Herlige timer, med flotte, positive og morsomme folk! 

Vil få takke dere alle for støtten til guttehjemmet og til jobben med barna, parene og
familiene her i Cochabamba. Kunne ikke klart alt dette uten dere!
Ha en flott sommer og nyt stundene med familie, venner og kjente!
Mange hilsener fra Vibeke+ store og små i stiftelsen Nytt Liv.

«M», «M» og «K». Søsken og gode venner 

