
 

Heisann alle Nytt Liv faddere og støttespillere! 

Da er tiden kommet for et nytt nyhets-brev her fra Bolivia.  

August var en veldig hektisk måned, med hele 3 bursdagsfeiringer, 3 dager på rad. Pluss en i 

slutten av måneden. Ble nesten litt lei kake, men bare nesten   

I August tok vi imot Leo. En tysk ung mann som skal være hos oss ett år og jobbe som frivillig. 

Han er en motivert og positiv gutt, som vi er veldig glade for å få bli kjent med dette året.  

August er også måneden der vi i Cochabamba feirer Jomfru Urkupiña, en feiring som går 

over 4 dager med nattvandring, steinhakking og danseparader. Veldig mange mennesker, 

både fra Bolivia, Chile, Peru og Argentina er med på denne feiringen, så det er en stor og 

populær greie her nede. Mange kommer altså til feiringen med tro om at Jomfru Urkupiña 

skal velsigne dem med for eksempel god helse, god inntekt, bedre levevilkår, bedre 

økonomi, jobb, reiser etc. 

    

Fin dager under feiringen av Jomfru Urkupiña, også i år  

 

     

Som sagt ble det mange store og små å feire i August. Vesle godjenta vår «I» var en av dem. 

Mammaen og pappaen hennes spurte om vi ikke kunne ha feiringen hjemme hos meg, siden 

de ikke hadde plass hjemme på rommet de leier. De inviterte inn familie og venner, men det 



var dessverre veldig få som kom. Ikke en gang bestemor klarte å holde seg edru på den store 

dagen til «I». Men vi som var her hadde en veldig fin og morsom dag sammen med godjenta.    

   

Som bursdagsgave fikk vi støtte fra flere gode hjelpere i Norge til å kjøpe seng til «I», noe de 

trengte sårt. Pappaen hadde nemlig måtte sove på gulvet den siste tiden, fordi veslejenta 

sover så urolig om natten. Vi valgte en seng som er lik min, bare litt smalere. Både «I» og 

foreldrene var storfornøyde med gaven  

 

Vi feiret også bursdagen til «H» og datteren hans, «J». Som vanlig var det full fres og 

stormende jubel sammen med den lille familien. 

 

   

Min 35 års feiring hadde vi i en av byens parker. Jeg tok med meg ex gatebarna og familiene 

til en dag med lek, latter, spill og mye moro. Og moro ble det! 

     

Det fineste med slike dager er absolutt å se hvor glade og fornøyde barna er. De leker og 

koser seg. Uten bekymringer og problemer. De er barn, og nyter det. Helt herlig! 

   



Jeg er jammen heldig som har så mange store og små i livet mitt! 

 

I begynnelsen av September fikk jeg besøk av lille «I», mammaen og pappaen. Vi hadde noen 

timer sammen til å snakke om stor og smått. Og i tillegg fikk vi også se lille «I» som gikk 

alene, over gulvet, for første gang. Kan tro det ble jubel i stua  

 

September har i hovedsak bestått av besøk hos familiene og barna vi jobber med. Ett av 

parene hadde hatt et lite «tilbakefall», men hadde heldigvis kommet seg tilbake til rommet 

sitt etter et par dager. Vi møttes for å snakke om hva som hadde hendt, men også for å se 

hva de ønsker/planlegger å gjøre framover. Det kom fra mange gode ideer, så nå får vi bare 

håpe at de klarer å holde seg til planen! 

Vi har enda ikke fått svar på om det blir samarbeid med kommunen eller ikke. Men nå er vi i 

gang med å bytte kontor+ ordne resten av papirene vi trenger, så får vi se hva som skjer. Vi 

skal uansett fortsette med jobben vi har gjort til nå, og aktivitetene kommer til å bli flere 

framover. Det gleder vi oss til! 

Tusen hjertelig takk for hjelpen til dere alle! Vi er veldig glade og stolte av å ha dere med på 

laget! 

Mange hilsener fra Vibeke+ store og små i Nytt liv. 

 

 


