
12 januar 2016. 

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere: 

Feliz Año Nuevo og Riktig godt nyttår!  

Håper dere alle har hatt en fin jule og nyttårs feiring. Her nede har det vært mye å holde på 

med de siste månedene. Og mest av alt i desember måned. Men vi har hatt noen fine 

aktiviteter og dager sammen med store og små. Det er fint å se gleden til barna over en 

julegave. Eller å se øynene deres lyse opp da de fikk en kurv med mat. Ting som vi ofte tar 

som en selvfølge, men som virkelig ikke er en selvfølge for veldig mange familier i Bolivia. 

 Julekort laging var en aktivitet som jeg startet med i 2008. Og det er fortsatt en veldig fin og 

populær aktivitet for familiene. Her får man virkelig se hvor kreative de er. Det skal sies at 

før vi startet med aktiviteten sa jeg til store og små at de kunne lage julekort til noen de er 

glad i eller til å henge opp på veggen hjemme. Men av en eller annen grunn endte vi opp 

med at 99% av alle kortene de laget var til meg  Det ble mange flotte kort, med rørende 

tekst, som jeg skal ta godt vare på.  

     

 

Disse tre månedene har ellers bestått av mange hjemmebesøk, aktiviteter, sykehusbesøk, 

veiledning og rådføring til flere av ex gateparene, begravelse og bursdagsfeiringer. Litt av alt! 

     

 

 

 

 

 



I november kunne vi ønske velkommen til en liten baby gutt. Mor og far var veldig stolte og 

glade for å få treffe veslegutten. Og storesøster på 1,5 år synes også det er moro med den 

vesle. Så lenge hun får rikelig med oppmerksomhet fra foreldrene   Siden det ikke er lov å 

ta med barn inn til besøk på sykehuset, fikk jeg den fine oppgavene å passe på veslejenta, 

mens far var opp å så til mor og baby. Det var tydelig at hun ikke hadde noe imot at vi hadde 

noen timer sammen, for da hun og far skulle dra begynte hun å gråte. Hun ville være med 

señorita Vibeka hjem   

Veslegutt vokser og trives. Om en uke blir han 2 mnd, men han har allerede vokst ut av 3 

mnd klærne sine. En lubben og herlig liten gutt. Som stort sett er rolig og fornøyd med livet. 

Jeg kan ellers nevne at pappa har begynt i ny jobb. Noe som er fint, siden det å vaske bilruter 

ofte har med seg mange negative konsekvenser som rus, alkohol og slåssing. Han jobber nå 

på en fabrikk like ved der de bor, og vi krysser alt vi har for at han blir i denne jobben. 

Motivasjonen er der i alle fall! 

Mor vasker bilruter om dagen, noe som ikke er ønskelig. Ikke fordi at hun ruser seg, men 

fordi de to søte små også må være med. Midtrabatten av veien er ikke akkurat det beste 

stedet å være for barna. Vi snakket i dag om muligheten for at hun gå tilbake til å selge 

(sokker, undertøy, cd’er etc) nede på markedet. Men da må de først få en plass i Føniks til 

veslejenta, eller eventuelt barnehageplass (100 kr mnd). Mor må også betale 300 kroner for 

å få tilbake vognen (som står på markedet) og ikke minst må hun ha penger til å kjøpe inn 

varene igjen. Men det er altså planen! 

 Jeg håper, av hele mitt hjerte, at 2016 skal bli et fint og givende år for denne fine familien. 

Det er fortsatt mange ting de må jobbe med og som må forbedres, med de er på vei!  

   

 

Det har også disse måneden vært flere av parene som har hatt utfordringer og problemer 

som de har måtte løse. Ikke alltid like enkelt, men de fortsetter å kjempe. Min oppgave er å 

høre på hva de forteller, gi dem råd og tips, men mest av alt er det viktig at de selv 

reflekterer over situasjonen og ser hva de kan gjøre for å komme seg videre.  I blant må man 

også akseptere at valgene ikke er de man selv hadde valgt. De må lære at det er deres 

framtid det dreier seg om, og å se konsekvensene av valgene de tar.  



I blant må det også et «tilbakefall» til, før de ser hva de trenger å fokusere på, hva de har 

oppnådd så langt, og for å forstå at de har forandret seg. Gatelivet er ikke framtiden. Barna, 

jobb og studier er det som ofte motiverer dem. Vi håper og tror at flere ungdom og unge 

voksne tar valget om å flytte bort fra gata i 2016.   

 

De siste månedene har jeg også hatt flere besøk hos gategjengen. Det har vært flere 

gategutter og jenter der den siste måneden, og det er trist å se at flere av dem har akseptert 

livet og døden på gata. Flere ganger har gjengen vært stupfulle når jeg kommer i 08-09 tiden 

om morgenen.  

Men vi har heldigvis også flere av dem som nå har begynt å få tilbake drømmen om jobb og 

studier. Et av parene, som venter barn om et par mnd, har også flyttet inn på rom. Så som 

alltid, her får vi se negative og positive forandringer.  

Det er uansett kjekt å kunne ta turen opp å snakke med dem, høre hva som skjer i hverdagen 

og vise at de ikke er glemt.  

     

 

Desember har, som vanlig, vært en travel måned. Vi hadde også i år, gåene en Omvendt 

Julekalender via facebook. Der la jeg ut en adventsluke for hver dag, med ønske om støtte til 

en gave til ex gateungdommen, barna og familiene. Og vi fikk inn nok støtte til å kunne kjøpe 

alle gavene vi ønsket! Er ikke det flott?! 

Jeg hadde altså den morsomme oppgavene med å være «julenisse». DET var kjekt det! 

   



     

 

Jeg vil også sende en spesiell hilsen og takk til Åmot Ungdomsskole (Rena), som også i år har 

støttet oss i stiftelsen Nytt Liv. Vi setter utrolig stor pris på hjelpen fra dere. Med hjelp fra 

dere kan vi være med å gi barna, ungdommen og familiene en bedre hverdag. Tusen takk til 

hver og en av dere. Dere er best! 

 

I året 2016 har vi mange spennende planer og ting vi ønsker å gjøre. Og dere skal så klart få 

oppdateringer på alt som skjer.  

Vi vil ønske dere alt godt for 2016! Håper det blir et år der nye og gode minner skapes, der 

glede og omsorg står i fokus. Og der vi kan være med å gjøre verden til et litt bedre sted å 

bo- for oss alle.  

Tusen takk til alle faddere og støttespillere. Dere er virkelig gull verdt! 

Mange hilsener og klemmer fra store og små i Cochabamba. Ved Vibeke T. Øen. 

 

 

Kanskje vi sees på facebook?!? Siden vår heter: Nytt Liv, Cochabamba. 

 


