«Stiftelsen Nytt Liv».
Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere!
Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten
oppsummering av det som har skjedd i løpet av September.
Nytt Liv.

Når guttene har vært hos oss på hjemmet i 3 måneder, får de lov til å ha en dag sammen med familien,
eller de får en dag i byen. (sammen med en av oss i teamet) I september var det "A",13 år, sin tur. Han
valgte å ha en dag i Cochabamba med Sheila og meg 
Vi startet dagen med å ta han med til frisøren. Og da de spurte hvilken klipp han ville ha kom svaret
fort: Neymar klippen. Han satt og smilte da han så seg i speilet, tydelig fornøyd. Ble kjempetøff!
Videre tok vi turen for å få limt sålen på skoen hans og etterpå ned til canchaen så han fikk kjøpt seg 3
filmer. Så ble det tid for lunsj som «A» fikk velge.
Det neste ønsket hans var å dra innom internetten slik at han kunne spille litt dataspill.
Dagen avsluttet vi på museum.
Tror "A" kosa seg ,og det var herlig å se han i en slik "setting". Hele dagen byttet han på å holde Sheila
og meg i armen. Fine gutten vår!

«A» og «D».

Også denne måneden ble det tid til å møte det flotte paret «D» og «A»+ veslejenta deres. Takket være
støtte fra gode hjelpere i Norge fikk vi kjøpt inn pasta, ris, grønsaker, olje og kylling til familien +melk til
veslejenta. Kan tro de ble glade! Jeg ble bedt på lunsj hjemme hos dem, og "A" ordnet kjempegod
tacos.
Det var en litt spesiell følelse å sitte på stolen (les: traktorhjulet) og spise ved bordet (les: en stor balje
snudd opp ned, og med en treplate oppå).
Jeg vet de er glade og fornøyde med å ha et eget rom (med støvete jordgulv), de har seng (slipper å
sove under broen) og tepper, en gammel hylle til klærne og en tv. Men tanken gikk i retning av at vi er
veldig heldige som har så mange muligheter i Norge, støtte og hjelp. Det må vi sette pris på! Denne
lille familien er på rett vei, og etterhvert håper vi at også de har alt det de trenger!

Det ble også tid for en liten gave til denne nydelige familien. De er jammen heldige som har så mange
gode hjelpere i Norge! "A" og "D" fikk i oppgave å tråle canchaen (markedet) for å sjekke pris, kvalitet
etc. på vognene. Valget falt på denne rosa fine vogna, som passer perfekt til veslejenta. 

På "Cochabamba dagen" tok jeg turen ut til Quillacollo for å møte «D», «A»+ veslejenta og ex
gategutten, (og bestevennen til «D» fra broen i America) «J».
"D" viste stolt bort veslejenta si. Gutta har fortsatt en god tone og det er fint å se dem "backe"
hverandre opp. Vi hadde en herlig ettermiddag der vi spilte fotballspill, skravla, spiste lunsj + is. Kos!

«P» og familien.

Overgangen fra gata til rom/hjem er ikke alltid så enkelt. Det er veldig vanlig at gateungdommen og
parene har «tilbakefall». I September var det «P» som var tilbake under broen. Hun har bodd på rom i
flere år nå, mens kjæresten hennes har bodd på gata.

Hun dro for å snakke med kjæresten, og ble igjen under broen sammen med han. Sønnen deres «D»
var med dem en ukes tid på gata, men ble så hentet hjem av bestemor og bestefar.
Etter en ulykke (politivold) havnet kjæresten til «P» på sykehus og etter det dro de heldigvis hjem til
rommet deres igjen. Nå jobber kjæresten med svigerfar, og «P» er hjemme med «D». Håper
hverdagen blir litt mer stabil for den lille familien nå framover. Og ikke minst håper jeg at kjæresten til
«P» velger å bli hos familien sin!
Jeg har kjent og jobbet med «P» og familien hennes siden 2006, og det siste året har jeg sett
dem/snakket med dem 1-2 ganger i uken. Derfor var det veldig trist å se dem tilbake på gata. Men slik
er livet. Jeg må si jeg ble veldig glad da «P» ringt og fortalte at de var flyttet tilbake til rommet deres!
Så fin familie som fortjener kun det beste!
Tur til elven for å vaske tepper 

Det er mange familien som lever under fattigdomsgrensen i Cochabamba. Ikke alle har innlagt vann
eller strøm hjemme. Derfor er det fortsatt mange som tar med seg klær og tepper til eleven for en
vask. Jeg ble med en av familiene jeg er mest sammen med for å vaske tepper. Utrolig fin dag med
store og små!
«A» og «F».

«A» og «F» er enda et av parene som var vært tilbake på gata de siste 2 mnd. Men nå har de flyttet
tilbake til rommet sitt, sammen med den nydelig sønnen deres «J».
«F» jobber og «A» er hjemme med sønnen.

Søsteren til «A», som også har bodd på gata i mange år, har flyttet tilbake til rommet der moren og
stefaren hennes bor. Så nå er hele gjengen blitt naboer, noe som er veldig fint siden de kan støtte
hverandre og være sammen når dagene blir vanskelige.
Jeg ble invitert hjem til dem på lunsj, noe jeg så klart ikke kunne si nei til. Var veldig fint å ha noen
timer sammen med dem. Vi mimret om «gamledager» og alt det de har vært gjennom. Nå er det på
tide å se framover og fokusere på all framgang de har hatt og ikke minst på en bedre hverdag for dem
alle sammen. Fin familie!

Tusen takk for all støtte! Dere er virkelig med på å gjøre en forskjell i mange liv her nede.
Mange hilsener fra store og små i Cochabamba 

