Heisann alle sammen!
Her kommer nyhets brevet for januar. Ta en titt 

Vi startet det nye året med å pakke ned alle sakene våre ute på guttehjemmet og flyttet inn
til det nye huset vi leier- 10 min i buss fra sentrum av Cochabamba.
Det er altså her vi nå har kontor til stiftelsen Nytt Liv, og det er også her vi skal starte opp
jobben med familiene/barna som sliter med vanskelige hjemmeforhold (alkohol/narkotika
misbruk, fattigdom, vold, manglende struktur/regler etc.)
Vi har fortsatt noen ting som må ordnes før prosjektet kan start opp for fullt, men vi håper å
kunne ordnet i stand til «åpningen» i slutten av februar.
Dette blir spennende dere, så her er det bare å følge med 

I mens prosjektet er under strukturering, har jeg brukt tiden på å besøke de forskjellige
familiene jeg kjenner og jobber med her nede. Vi startet januar med en dobbel
bursdagsfeiring for to nydelige gutter på 7 og 4 år. Det er alltid fint å se hvor glade og
fornøyde barna er på den ene spesielle dagen deres i året. En dag som bare er for dem- og
der de kan være midtpunktet for noen timer.
Med hjelp fra en barnehage på Rena fikk vi også kjøpt inn nye sko til bursdagsbarna. Det var
stor stas!

Vi fikk også besøk fra Danmark. De ble med meg på besøk til en av familiene jeg jobber mye
med. Vi hadde med modellkitt og skrivesaker, noe som var veldig kjekt for alle barna. Flere
av barna har hatt en litt ekstra ustabil og vanskelig tid, så det var fint at de fikk en hel
ettermiddag med masse lek, kos, «herjing» og latter. Barna storkoste seg med den ekstra
oppmerksomheten de fikk!

Den 24 februar fylte min lille «venninne» 5 år. Familien hadde ordnet i stand til stor fest med
mange gjester, musikk, klovn, piñata og godis. Vi ordnet med bursdagskaken. Barna
storkoste seg hele ettermiddagen, og ikke minst bursdagsbarnet skinte som solen. Ingenting
er bedre enn det!
Jeg har vært så heldig å få fulgt henne helt siden hun ble født. De første årene var det mye
fram og tilbake. Særlig siden moren hennes tok henne med til gata, så tilbake til rommet
deres, og så ut på gata igjen. Heldigvis er hverdagen til vår flotte 5 åring mye mer stabil nå.
Hun bor sammen med bestemor og familien, og er ei jente full av energi og humør. Veldig
sjarmerende og søt jente!

I januar fikk vi besøk av stiftelsen første volontør. Sarah fra Rena skal være sammen med oss
noen måneder. Hun er også Nytt Liv fadder, så nå får hun mulighet til å se, på nært hold, hva
jobben går ut på, og ikke minst bli kjent med store og små. Det blir spennende å se hva hun
synes i månedene framover :) Veldig kjekt å ha henne her!

Helst tilslutt en liten oppdatering på guttene våre (som bodde hos oss på guttehjemmet).
Vi har vært på flere besøk hos dem for å se hvordan det går med dem. Selv om de alle
savner prosjektet og Nytt Liv familien, så har de det bra. Flere av dem har denne uken startet
opp på skolen igjen, så det er flott! Veldig glad for at vi har mulighet til å følge dem opp!
Tusen takk for støtten! Takk for alle positive og oppmuntrende ord og meldinger! Dere betyr
mye for oss!
Mange hilsener fra store og små i stiftelsen Nytt Liv.

