Kjære Nytt Liv faddere!
Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting
som har skjedd. Her er noe av det 

Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene, har jeg jobbet
mye med ex gateparet, «D» og «A». Det er nå 3,5 mnd siden de dro fra broen og
gatelivet til landsbyen der «A» kommer fra.
For et par uker siden bestemte de seg for å flytte tilbake til Cochabamba, fordi det
var vanskelig for «D» å få en greit betalt jobb i den lille landsbyen. Så da fulgte jeg
dem ut til Totora, for å hente tingene dere og ordne alt som måtte ordnes.

De første ukene tilbake i Cochabamba bodde de sammen med familien til «D». Hele
familien, som består av mor og 4 barn + «D» og «A», sov på et rom, fordelt på 2
senger. Det var derfor viktig for «D» og «A» å få seg et eget sted å bo.
Familien til «D» har et rom, to kvartal fra der de nå bor, så «D» og «A» har flyttet inn
der.

Siden «D» ikke hadde id kort, var det vanskelig for han å få jobb. Derfor spurte jeg
venner og kjente i Norge om de ville kjøpe armbånd for å støtte «D» og «A». Og det
ville de. Vi fikk bestilling på over 70 armbånd som «D» brukte cirka 2 uker på å lage.
Og med pengene som kom inn fra jobben kjøpte de seg en gasstank til «komfyren»
og tv + dvd. I tillegg fikk vi inn støtte nok til at vi kunne hjelpe det unge paret med en
seng og madrass. De var veldig glade og takknemlige for hjelpen!

«D», en kamerat av meg og jeg feiret 17 mai med is på restauranten Globos. Stas!

Vi har også vært flere ganger til sykehuset, for å sjekke om det står bra til med
babyen deres, som er ventet i begynnelsen av august.
Jeg har også vært på besøk hos familien til «D» to ganger, noe som var veldig kjekt.
Man får et veldig annerledes og mer helhetlig bilde av oppvekst og bakgrunn når
man er på hjemmebesøk.
Det som står på planen for juni måned er å fortsette å jobbe med det flotte paret.
Det er viktig at de stabiliserer hverdagen, at de finner positive ting å gjøre og at de
fortsetter prosessen mot et bedre liv.
Jeg har derfor snakket med en venn av meg, og planen er at «D» skal få være med
dem på en fotballcup (i helgene) og som går over flere mnd. Det er en veldig fin og
positiv hobby og særlig siden fotball er en av tingene «D» elsker. Jeg har også pratet
med en annen venn, om muligheten for at «D» kan komme å jobbe for firmaet hans.
Bygningsarbeid. Så kryss fingrene for at planene blir virkelighet! Paret er på rett vei! 

Mai har vært en måned med flere hyggelige besøk:

I begynnelsen av måneden fikk vi finfint besøk av statens folk! De kom for å besøke
hjemmet, få et innblikk i måten vi jobber på, hilse på gutta boys etc. Det ble et
veldig fint møte og favoritt biten min var da guttene fortalte om aktivitetene,
timeplanen og livet på hjemmet.
Vi håper å kunne få til et samarbeid etter hvert, så dette blir spennende!

Vi hadde også besøk av to av personene som sitter i styret til stiftelsen. Og gutta stilte
opp med en liten mini konsert for oss  Vi har bare kunne kjøpe inn en gitar og noen
fløyter, men gutta visste råd. De tok i bruk noen gamle blikkbokser til trommer. De
imponerer meg stadig med kreativiteten sin.

Noen av prosjektene til gutta på hjemmet:

Smykker gutta har laget.

Fotballspill som er under bygging.

«Å ta vare på en plante, er som å ta vare på seg selv». («A» 12 år)

Skjerf i alle størrelser og farger.
fyrstikker 

Det nyeste påfunnet dere er denne lille boksen-til

Det er så flott å se alt de finner på og får til! 

Fotballcup!

Gutta boys har lenge spurt om vi ikke kunne få noen til å komme å spille fotball med
dem. Og derfor bestemte vi oss for å stelle i stand til en liten fotballcup. Flere av
vennene mine stilte opp, samt at de fikk med seg flere venner og kjente. Vi var 35
stykker og fikk 4 lag.
Jeg inviterte med meg «D» og «A», og det var et godt valg. «A» hjalp til med å lage
lunsj (hun er veldig flink til å lage mat!), mens «D» spilte fotball med gjengen. De
snakket, smilte og lo hele dagen, så ingen tvil om at de koste seg.

«D», super keeperen vår 

Gutta boys i action 

Det ble en kjempefin dag for oss alle. Med nye kontakter, nye vennskap, mange smil
og fotballglede.
Tusen takk for støtten! Som dere ser betyr den mye for mange barn, ungdom og
familier i Cochabamba. Vi kunne ikke klart det uten dere!
Ha en flott sommer der hjemme 
Mange hilsener fra alle oss i Stiftelsen Nytt liv!
v/Vibeke 

