Boliviafamilien
- ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen!

Sandnes, 09.06.08

Til alle Boliviafamiliens faddere

Sommerhilsen
Da var den her plutselig igjen, sommeren. Og nei, vi skal ikke hovere, for vi vet at vinterkloen knapt
har sluppet taket oppe i det høye nord. Men her i sør har vi hatt sommer og sol i seks uker allerede.
Det er fullt på høyde med de tre sist år – til sammen! Så nå kan det gå som det vil med resten av juni,
juli og august…
Dette sommerbrevet skal i første rekke tjene to hensikter: Være et hyggelig følge til den informasjon
fra ditt barn som ligger vedlagt, og informere om den kommende Boliviaturen til høsten. Men først
noen ord om det som har skjedd
…siden sist…

I Boliviafamilien har det gått på det jevne siden forrige brev. Det er bare positivt ment: Nye faddere
har kommet til, foredrag er holdt, gaver har tikket inn, og driften både her og i Bolivia har forløpt uten
større viderverdigheter. Det betyr, kort og godt, at alt rusler og går som det skal.
Det gode, gamle arkivet vi arvet etter Papa Baste var…ja, godt og gammelt. Etter mer enn 20 år med
Boliviafamilien som hjertebarn hadde han mye i hodet som vi andre med fordel kunne hatt på papir.
Men nå er det hele tryllet om til elektronisk format. Vår funklende nye database kan gi svar på det
meste, blant annet at vi akkurat i dag er 748 faddere som hjelper 858 barn ved 20 barnehjem og
dagsentre. Det er de tørre tall, hvilket i veldig liten grad er det Boliviafamilien handler om. Men vi har
altså fått et verktøy som gjør det enklere å forholde oss til alle dere på knatter og knøs over hele
landet.
Hjelp oss å spre informasjon!

Som de fleste vil vite har vi ikke noe markedsføringsbudsjett. Hver eneste krone fra dere faddere skal
videre til Bolivia, og slett ikke brukes på annonsering. I stedet har vi…dere! Og nå har vi gjort jobben
enklere. På nettsiden vår, www.boliviafamilien.org , vil dere finne to dokumenter med informasjon
om Boliviafamilien. Det ene heter BoliviafamilienKort.pdf og er som navnet forteller en kort
presentasjon med det meste man behøver å vite. Perfekt for å sende til dine kjente som et vedlegg til
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epost. Det andre, Boliviafamilien.pdf, går mer grundig til verks over 16 sider, og har utfyllende
informasjon om både Bolivia og Boliviafamiliens historie og arbeid. Det vil sikkert være av interesse
for mange av dere – og så håper vi at dere liker bildene også! De er fra Boliviaturen vår i 2006.
De mindre datakyndige behøver ikke fortvile: Send en epost til info@boliviafamilien.org , og vi
hekter på dokumentet og sender det i retur til dere.
Det er aldri slik at vi får nok faddere, og når vi begynner å nærme oss kan du være sikker på at man
fra Bolivia vet å presentere et nytt sted som behøver vår hjelp! I dag er det heldigvis ikke slik at vi har
mange barn uten faddere ved noe bestemt sted. Men totalt sett hadde det vært supert med et tredvetalls
nye faddere slik at vi fikk fordelt løse tråder (og barn). For at vi skal klare dette må hver enkelt fadder
hjelpe oss å finne 0.05 nye faddere. Skal vi gjør det enkelt og runde opp til én – for det klarer du vel?
☺
Boliviaturen 2008

Vi gleder oss så det knapt er til å tro. Det er rart med det: Turen for to år siden virker som om det var i
forrige uke…og samtidig er det en evighet siden. Men nå er det endelig snart avreise igjen. Mer om
det finner du til slutt i dette brevet.
Som alltid er alle faddere hjertelig velkomne til å bli med; på hele reisen eller deler av den. Vi kan
love at det blir en opplevelse for livet. Programmet er riktignok omfattende og hektisk, men alle andre
enn Øyvind og Frode kan selvsagt ta seg friheter når det gjelder å følge dette. Dessuten er det lagt inn
pusterom og opplevelser underveis.
Vi rører ikke fadderpengene for å finansiere denne reisen (eller for noe annet!), så om noen kan avse
en skjerv til å hjelpe oss med setter vi stor pris på det. Det koster noen kroner både med selve reisen
og å være borte fra jobb i fem uker. Men vi har sett at utbyttet av reisen er enormt, både for oss som
jobber med Boliviafamilien i det daglige og for de der nede. Og gjett om dere skal få lese om dette i
julebrevet!
Barnehjemmet i Potosi

Foruten å besøke og følge opp hvert enkelt barnehjem og dagsenter er vi selvsagt spesielt interessert i
fremdriften ved vårt nye barnehjem i Potosi. Her har de to initiativtakerne Marita og Linn vært
usedvanlig flinke til å samle inn bidrag, slik at vi nå har rundet 150.000 til dette prosjektet. Dermed er
vi godt på vei og har godt igjen, så alle bidrag mottas med stor takk – prosjektkonto er 6340.05.25511.
Vi er spente på hvor langt man her vil være kommet når vi besøker i oktober. Ferdig er det neppe,
men forhåpentligvis godt underveis. Det bør det være, for vi har også fått beskjed om at vi snart vil
motta informasjon om barna som skal bo der, slik at vi kan begynne å tildele faddere. Det er planlagt
å bli et blandet hjem for både gutter og jenter, i atskilte bygg om vi kjenner ”Frelsen” rett, og
sannsynligvis 32 i tallet.
Den som har mulighet til å bli med oss til Potosi – eller som noen gang skulle forville seg dit på
egenhånd – vil oppleve en utrolig sjarmerende by, som med sine 4.000 meter over havet er verdens
høyest beliggende. En gang var den Sør-Amerikas rikeste, på grunn av sine rike forekomster av blant
annet sølv og tinn. Nå har fattigdommen for lengst inntatt den stolte byen helt under himmelens tak,
men en sliten skjønnhet har hun definitivt i behold.

Alt på stell?

80% av dere kan bare se bort fra dette. Men dere andre ber vi huske følgende:
•

•
•
•

Vårt navn og adresse er Boliviafamilien, Daleveien 110, 4328 Sandnes (ikke Baste
Fanebust/PPCO/Sandvikbakken/Tananger etc som noen fortsatt bruker). Vennligst pass på at
dette blir lagt inn riktig i nettbank!
Merk betalinger og eventuell korrespondanse med BFN-nummer
Skriv tydelig om du sender bursdags- eller julegave, og hvor stort beløpet er (noen kaller
alle bidrag for ”gave”, hvilket gir oss en utfordring…)
Hvis du ikke får våre nyhetsmeldinger, send en epost til info@boliviafamilien.org så vi kan
holde deg oppdatert! Brev sender vi ut sommer og jul, men på nettsidene skjer det noe
gjennom hele året…

Små ting som gjør hverdagen vår mye enklere - så takk! ☺

Da gjenstår det bare å ønske dere alle en riktig god sommer. Måtte solen skinne hver dag på deg og
dine, og en vennlig bris gi deg medvind fra alle kanter…

- ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen!

REISERUTE BOLIVIATUREN 2008
Her følger en oppsummering av hvordan reiseruten ser ut pr. i dag. Den blir garantert både opplevelses- og
minnerik!
Merk at det kun er Øyvind og Frode som må gjennom hele programmet, mens alle andre kan plukke og velge
ettersom man ønsker. Da er det greit å vite hvor vi har tenkt å være når, og det fremgår av denne oversikten.

Dato
Tor 25.9.
Lør 27.9.
Søn 28.9.
Man 29.9.
Tir 30.9.
Ons 1.10.
Tor 2.10.
Fre 3.10.
Lør 4.10.
Søn 5.10.
Man 6.10.
Tir 7.10.
Ons 8.10.
Tor 9.10.
Fre 10.10.
Lør 11.10.
Søn 12.10.
Man 13.10.
Tir 14.10.
Ons 15.10.
Tor 16.10.
Fre 17.10.
Lør 18.10.
Søn 19.10.
Man 20.10.
Tir 21.10.
Ons 22.10.
Tor 23.10.
Fre 24.10.

Program
Avreise fra Sola. Overnatting i London og så videre via Miami og La Paz til Cochabamba *)
Ankomst Cochabamba
Besøk ved pikehjemmet Evangelina Booth og tur med alle barna til Taquiñaparken
Dagsenteret Catalina Booth på dagen, og fest på Corazon Grande Casa Baste Fanebust på
ettermiddag/kveld
Besøk av dagsenteret Parotani. Alternativt utflukt til saltørkenen Salar de Uyuni.
Besøk av dagsentrene Ushpa Ushpa, La Roca og Huayra Khasa
Tur til jungelen i Chapare
Tilbake fra jungelen
Besøk på guttehjemmet Oscar Ahlm
Fly til La Paz
Besøk på guttehjemmet Viacha på Altiplano.
Besøk på barnehjemmet Refugio del Amor og dagsentrene Achachicala og El Tejar. Disse
ligger i La Paz.
Chacaltaya-isbreen og sightseeing i La Paz
Besøk ved dagsentrene Lacaya og Tiahuanacu som ligger ute på Altiplano.
Tur til Titicacasjøen med overnatting på Isla del sol (soløyen)
Tilbake til La Paz
Besøk på dagsentrene Yaurichambi og Corquemaya (Altiplano).
Fly til Sucre. På ettermiddagen besøker vi dagsenteret Batallon Colorados.
Besøk ved dagsenteret Pokonas
Tidlig avreise til Potosi hvor vi besøker dagsenteret Maria Christina og følger fremdriften
ved vårt nye barnehjem!
Vi besøker de berømte gruvene i Cerro Rico. Retur til Sucre.
Fly til Tarija.
Besøk på dagsenteret Casa Elisabeth. På ettermiddagen besøker vi områdets vingårder.
Ledig dag. På kvelden flyr vi til Santa Cruz.
Vi besøker dagsenteret Primero de Mayo.
Fly til Trinidad, det flomrammede området ved Amazonas. Møte med borgermesteren, og vi
antar at man har en hensikt med vårt besøk her…
Båttur i Amazonas (bielven Mamore)
Fly til Santa Cruz
Retur til Norge.

Et forslag til flyreise er som følger:
Til Bolivia
•
•
•
•
•

SAS SK4627 fra Stavanger Sola kl 1750 til London (Heathrow) kl 1850
Overnatting i London
American Airlines AA57 fra London kl 0955 til Miami International kl 1420
American Airlines AA922 fra Miami kl 2320 til La Paz kl 0540
Aerosur 5L 111 fra La Paz kl 0700 til Cochabamba kl 0735

Fra Bolivia
•
•
•

American Airlines AA 922 fra Santa Cruz kl 0920 til Miami kl 1605
American Airlines AA 56 kl 2125 til London Heathrow kl 0945
SAS SK4630 fra London kl 1205 til Stavanger Sola kl 1455

Pris ca. kr 11.231 inkl. skatter og avgifter, pluss eventuell overnatting i London. Her kan vi foreslå to hoteller
like ved flyplassen. Jurys Inn Heathrow kr 704/kr 870 for enkeltrom/dobbeltrom med frokost, og Park Inn med
kr 1.075/1.292 med frokost.
Det som er merket i rødt behøver ikke være aktuelt for de som reiser fra andre steder i Norge enn Sola. Fra
Oslo vil jeg for eksempel anta at man kan slippe overnattingen i London. Merk også at det er mulig å ta noen
dager i Miami på returen uten at dette fordyrer flyreisen. Det går daglige fly til London.
NB! Det finnes en rekke andre muligheter. Men ovennevnte er rimelig og innebærer færre hopp og mindre
venting enn mange andre, og er dermed den løsningen som er booket av Øyvind og Frode.
Alle faddere i Boliviafamilien og andre som er interesserte i vårt arbeid er hjertelig velkomne til å delta på turen.
Vår kontaktperson for flyreisen til og fra Bolivia samt hotell i London er VIA Travel Stavanger ved Else Rugård,
tlf. 51444420, epost else.rugaard@ferieverden.no . Innenlands bestiller Siw Broman billetter for oss,
siw832001@yahoo.se
Samtidig må vi påpeke at dette ikke er en gruppereise i annen betydning enn at vi med glede reiser flere i lag
og ser frem til å dele opplevelsene med dere. Bolivia er et land utenfor allfarvei, og vi har begrensede
muligheter til å fungere som reiseledere underveis. Vi kommer dog til å sørge for transport og overnatting for
de som reiser med oss (Øyvind, Frode og Siw). De som forventer et skreddersydd cruise med alle detaljer
tilrettelagt er herved advart – og de eventyrlystne beroliget!

PS:
Vi bruker ikke en krone av fadderpengene til dekning av reisen. Derfor ber vi de som har anledning til å støtte
oss med reisepenger gjøre det til vår reisekonto 9713 55 32820 (merkes ”Bolivia reisekonto”). Alle bidrag
mottas med takk, og til gjengjeld lover vi et reisebrev det vil svinge av..!

