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Forord
En enslig turist gikk langs en øde strand ved solnedgang. Mens han gikk bortover fikk han øye
på en annen mann et stykke borte. Da han kom nærmere så han at det var en innfødt som
stadig bøyde seg ned, plukket opp noe og kastet det ut i vannet. Igjen og igjen slengte han ting
ut i sjøen.
Da turisten kom enda nærmere så han at det var sjøstjerner som var skylt opp på land
mannen kastet ut i vannet, én om gangen. Turisten undret seg. Han gikk bort til mannen, og
sa:
-

God kveld, amigo. Jeg lurer bare på hva det er du driver med?

-

Jeg kaster disse sjøstjernene tilbake i havet. Du skjønner, det er lavvann nå, og disse
sjøstjernene er skylt opp på land. Hvis jeg ikke kaster dem ut i sjøen vil de dø her oppe
av mangel på oksygen.

-

Jeg skjønner, svarte turisten, men det må være tusenvis av sjøstjerner på denne
stranda! Du kan umulig nå rundt til alle! Og skjønner du ikke at dette trolig skjer på
hundrevis av strender langs hele denne kysten? Innser du ikke at du umulig kan gjøre
noen forskjell?

Den innfødte smilte, bøyde seg ned, og plukket opp enda en sjøstjerne, og da han kastet den
tilbake i havet, svarte han:
-

Gjorde en forskjell for den der!

Historien vi innleder med ovenfor har ukjent opphav, men er hentet fra det brev som vi sender
ut som takk for donasjoner til vårt hjelpearbeid. Det oppsummerer den filosofi vi arbeider
etter som også går igjen i slagordet som benyttes: ”Ingen kan hjelpe alle, men alle kan
hjelpe noen!”.
Også du.

Virksomhetens omfang
Boliviafamiliens virksomhet omfatter per i dag:
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Corazon Grande Casa Baste Fanebust (pikehjem, Cochabamba)
Oscar Ahlm (guttehjem, Cochabamba)
Evangelina Booth (pikehjem, Cochabamba)
Catalina Booth (dagsenter, Cochabamba)
Huayra Khasa (dagsenter, Cochabamba)
Parotani (dagsenter, Cochabamba)
Ushpa Ushpa (dagsenter, Cochabamba)
La Roca (dagsenter, Cochabamba)
Pokonas (dagsenter, Sucre)
Batallon Colorados (dagsenter, Sucre)
Viacha (guttehjem, La Paz/Alitiplano)
Yaurichambi (dagsenter, La Paz/Altiplano)
Corquemaya (dagsenter, La Paz/Altiplano)
Lacaya (dagsenter, La Paz/Altiplano)
Tiahuanacu (dagsenter, La Paz/Altiplano)
Refugio del Amor (dagsenter/barnehage, La Paz)
El Tejar (dagsenter, La Paz)
Achachicala (dagsenter, La Paz)
Maria Christina (dagsenter, Potosi)
Casa Himmelbjerget (barnehjem, Potosi)
Primero de Mayo (dagsenter, Santa Cruz)
Nueva Vida (dagsenter, Santa Cruz)
Casa Elisabeth (dagsenter, Tarija)
Trinidad (dagsenter under utvikling)

Totalt innbefatter dette fem barnehjem og nitten dagsentre. Siden 2006 har vi bygget
barnehjemmet Corazon Grande Casa Baste Fanebust og dagsentrene Uspha Ushpa og La
Roca i Cochabamba. Vi har også bygget barnehjemmet Casa Himmelbjerget i Potosi. For
tiden har vi et nytt dagsenter under utvikling i Trinidad, en by i Bolivias amazonasområde .
Alt uten noen form for offentlig støtte. Mer informasjon finnes på vår nettside
Boliviafamilien.org, vår blogg som er tilknyttet denne, og vår side på Facebook (søk
”Boliviafamilien”).

Hvordan kan du hjelpe Bolivias fattige barn?
Fadderskap
Våre faddere er grunnsteinen i hele vår virksomhet. Vi vokser hele tiden; rolig og kontrollert,
men likevel slik at vi alltid behøver flere faddere som kan hjelpe oss å hjelpe.

Prosjektstøtte
Alle fadderpenger går 100% og uten fradrag for administrasjon til drift av våre barnehjem og
dagsentre. Uavhengig av dette finansierer vi en rekke prosjekter. Noen små, som å grave en
brønn, male et bygg, mure en trapp. Noen mellomstore, som en bil til å frakte barna, en ny
matsal, nye toalett og dusjer. Og noen store, som å bygge et helt nytt barnehjem.
For å få midler til våre mange prosjekter behøver vi derfor annen støtte enn fadderpengene.
Dette får vi fra bedrifter, barnehager, skoler, foreninger, privatpersoner m.v. Alle andre
er mer enn velkomne til å støtte våre prosjekter via vår prosjektkonto 6340.05.22636, hvor
store og små bidrag mottas med takk!

Frivillig arbeid
Og til slutt: Vi behøver alltid frivillige som kan yte en innsats ved et av våre barnehjem eller
dagsentere.
Uansett hvordan du kan bidra: Kontakt oss gjerne på info@boliviafamilien.org !

For faddere: Alt du behøver å vite på én side
Boliviafamilien er en livssynsnøytral frivillig organisasjon som gjennom over 30 år har
bygget seg opp til å drive 24 barnehjem og dagsentre i Bolivia. Våre norske faddere hjelper i
dag fler enn 1000 barn med mat, klær, husly, skole og omsorg, og det uten at én krone går
bort i administrasjon.
Vanlig fadderbetaling er kr 250 pr. måned. De fleste sender også en tilsvarende sum til
bursdag og jul. Man får da bilder tilbake som viser barnet sammen med de gavene som har
blitt kjøpt. Pengene betales inn på en egen fadderkonto hvor alt innestående sendes direkte til
Frelsesarmeen i Bolivia hver måned. Det er "Frelsen" som hjelper oss med driften av våre
hjem og dagsentre, mens vi står for finansieringen.
Fadderkontoen er 5343.20.53780 i DNB NOR, tilhørende Boliviafamilien, Daleveien 110,
4328 Sandnes. Man kan betale månedsvis, kvartalsvis, halvårlig eller årlig. Betaling merkes
med det BFN-nummer man har fått tildelt, hvor de to første angir barnehjem/dagsenter, og de
to siste er barnets nummer. Kontoen er åpen for innsyn for alle faddere som ønsker det.
Før jul og sommerferie vil du motta brev fra Boliviafamilien med bilde, brev eller annen
hilsen fra ditt fadderbarn. Du kan selvsagt også selv sende brev eller kort til ditt fadderbarn.
Adressen du sender til er ”Apadriniamiento, Casilla 3594, Cochabamba, Bolivia”. Vi sørger
for oversettelse både til og fra spansk.
Fra tid til annen kan man oppleve bytte av barn. Noen faddere får beholde sitt fadderbarn
gjennom mange år, andre kan være uheldige å oppleve flere bytter. Årsakene kan være
mange, men den hyppigste og gledeligste er at familiens situasjon har forbedret seg så mye at
man ikke lenger behøver hjelp. Da er det viktig at plassen stilles til disposisjon til et barn som
virkelig trenger den. Vi forstår selvsagt at det kan være trist for fadderen å miste kontakten
med et barn man har hjulpet. Men heldigvis vil man også kunne finne glede i å få vite at man
nå får anledning til å løfte et nytt barn ut av fattigdommen – og det er det vår hjelp handler
om!
Da vet du det du må vite. For deg som ønsker å lære mer om Bolivia og vår virksomhet finnes
informasjon på vår nettside www.boliviafamilien.org, i bloggen og på facebook.

