Nyhetsbrev Høsten 2017.
Heisann alle sammen!
Da var det på tide med en ny oppdatering på det som har skjedd hos oss de siste månedene.
Vi har feiret MANGE bursdager, til både store og små. Det er tydelig at de synes det er kjekt
å ha en dag som bare er deres, og der de kan glemme litt av bekymringene fra hverdagen. Vi
har så mange fine, flotte, morsomme og herlige store og små som fortjener å bli feiret
ordentlig!

Vi feiret burdagen til søstrene «L» og «I», hjemme hos familien. Jeg hadde med bingo (med
premier), kortspill og kake. Kan tro vi hadde en fin og morsom ettermiddag med gjengen!

Fadderjenta mi «F», hadde bursdag i juli. Jeg tok med henne og familien hennes ut på
restaurant for å spise kylling. Ogå tok vi turen til markedet for å kjøpe klær til «F». Familien
hennes har hatt mange utfordringer og problemer de siste månedene, med blant annet
storebror i fengsel og bror nr to som nå skal bli pappa i en alder av 16 år. Samt en
alkoholisert far. Så det var veldig fint å ha dagen sammen med gjengen, og kunne ha en
morsom og fin dag.

I august feiret vi denne fine jenta. Jeg tok med henne, lillebror, mor og far ut på restaurant.

Der ble det lunsj og is på hele gjengen. Samt gave til godjenta. Barna koste deg i «lekeland»
før maten kom. De storkoste seg! Tenk at veslejenta allerede er blitt 3 år.
Hun går i barnehage og har fått mange venner. Hun liker spesielt godt å telle, fargelegge og
snakke. Hun snakker som en foss, selv om ikke alt er helt forståelig enda. Ei kjempesøt,
morsom, rampete og god jente!

Bursdagen min ble feiret i parken, sammen med 27 store og små. Det var liv og full fres!
Det ble lek, bingo (med premier!), bading, lunsj og kake i ansiktet. Akkurat det jeg hadde
håpet på 
Vi hadde en kjempefin dag og det var så fint å kunne feire dagen med alle sammen. Jeg er så
heldige som har dem alle, og bursdagsfeiringen i parken, fikk meg til å kjenne enda mer på
gleden jeg får av å jobbe med og være sammen med dem. De tilfører livet mitt mye
positivitet, energi, omsorg og kjærlighet.
Gjengen hadde til og med kjøpt kake til meg, og de var veldig ivrige etter å dytte ansiktet
mitt ned i kaka. Da blir det mye hell og lykke på meg dette året også!

Er så glad i dem, alle som en!

Denne fine jenta fylt 5 år nå i september. Hun er SÅ klar til å begynne på skolen i februar.
Vi feiret dagen hennes hjemme på rommet der de bodde. Mor hadde laget lunsj til hele
gjengen som kom: brødre, tanter og onkel, bestemor og oss.
I gave fra oss fikk hun en skolesekk, som hun allerede gleder seg til å kunne bruke på skolen.
+ en bamse.
Vi hadde også med oss Yatzoo, et spill fra Norge, som barna syntes var veldig stas å spille.

Hadde noen veldig koselige og fine timer med bursdagsjenta og familien hennes!

I tillegg fikk vi også feiret 4 av jentene/damene som sitter i fengselet San Sebastian.

I august ble jeg invitert med til skolen til «A». Hun hadde danseoppvisning sammen med
resten av skolen. De var så flotte med fine og fargerike antrekk.
Det er spesielt godt å se at «A» nå går på førskolen og at hun har det bra. Hun og mor bodde
på gaten da «A» var liten, og de har ikke hatt det enkelt. Men nå går det heldigvis mye
bedre. Mor jobber og «A» går på skole. Finfine jenter!

«D» er ei av ex gatejentene mine som jeg har kjent i mange år nå. Hun har hatt et tøft liv,
og satt i fengsel de siste mnd før hun fikk veslegutten sin. Hun har hatt 2 barn som ble tatt
fra henne da hun bodde på gata, samt at de mistet babyen sin like før fødsel for noen år
tilbake.
Etter at hun fikk veslegutten har hun flyttet hjem, til mor og stefar. Veslejenta hennes går i
barnehagen (Føniks), mens hun hjelper til hjemme. De siste 3 ukene har vært vanskelige,
siden moren til «D» ble syk og har vært innlagt på sykehus. Men vi håper at ting blir bedre nå
som moren er på bedringens vei.
Vi har hjulpet familien med utstyr til veslegutten, sekk til veslejenta og medisiner og kremer
til moren.

«K» og kjæresten hans «J» har heller ikke hatt det så enkelt disse
månedene. Det startet med at faren til «J» ble alvorlig syk og måtte haste-opereres, noen
som tilslutt satte familien i en kjempekrise. De måtte betale 12.000 kroner for

sykehusregning, noe som tilsvarer en årslønn her nede. De fikk låne penger av diverse
familiemedlemmer, også fikk de 1500 kr fra oss.
Etter at regningen var betalt var det ikke mye familien hadde til mat. Derfor tok jeg turen,
sammen med «J», ned til markedet for å kjøpe inn diverse matvarer til dem.
Etter det måtte «K» slutte i jobben han har hatt det siste året, fordi sjefen ikke hadde penger
til å betale ut lønn.. «K» fant seg en ny jobb, men igjen var uhellet ute.. den samme dag han
fikk utbetalt hele lønnen, ble han overfalt og ranet. Han kom fra hendelsen med livet i
behold heldigvis, men han fikk flere sår og merker på kroppen. Siden lønnen var ment til å
dekke husleie, regninger, mat og barnehageplass til barna, ble «K» veldig trist og frustrert da
han plutselig ikke hadde noe å betale med. Heldigvis fikk den lille familien hjelpe fra flere
gode støttespillere i Norge, og familien fikk dekket de nødvendige utgiftene de hadde.

Jeg hadde også gleden av å få ha disse to fine jenten på besøk. De to har mye til felles når
det kommer til familie og livssituasjon. Begge familiene sliter veldig med rus, vold og
fattigdom. Derfor var det veldig fint å kunne ha noen fine og morsomme dager med jentene.
Det var ingen tvil om at de kosa seg.

Tusen takk til dere alle for all hjelp og støtte! Det er med hjelpen fra dere at vi har
mulighet til å gjøre en forskjell for store og små her nede. Dere betyr så mye for oss!
Håper dere alle har en fin høst!
Mange hilsener fra Vibeke+ store og små i stiftelsen Nytt Liv!

