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Hej Elene, Lars-Erik och alla andra
Ledarhogskola vanner!
Det nya aret borjade mycket bra for Vamos
Adelante som kunde oppna dorrarna for
varan nya skola ( 4 klassrum ) i Santa Rosa. I
augusti 2010 borjade forra detta Vamos
Adelante elever (som nu jobbar som murare)
att bygga. Aven aldre som fortfarande kan
jobba lite grann hjalpte till for en liten slant.
Goda vanner fran Goteborg kom for ett par
veckor sedan, kopte farg och malade skolan mycket fint. De

jobbade hart i varmen.

Forutom 1-6 klass kan vi nu aven erbjuda en
liten lek-och forskola och 7 klass.

Sharon, som tranar larare , kom fran USA och gav ut-
markta kurser tva eftermiddagar.

Just nu har vi omkring 90 barn i skolan och de flesta har nagon typ av
problem och skulle formodligen inte klara sig i den vanliga offentliga
skolan. Tack vare vara bra larare och utmarkt laromaterial trivs de hos
oss

och vill sa garna lara sig mera. Vi har
Pa sondagar kan ungdomar
har lara sig att bli murare, an-
dra yrkeskurser ar planerade
for framtiden.



I januari, nar skolterminen borjar, delade vi ut den forsta
skolpasen med laromaterial till Vamos Adelante eleverna
som har ett stipendium hos oss. Materialet racker cirka tre
manader och i april, juli och under de andra manderna far

barnen mera efter behov. Ytterligare far de pengar for att kopa en skoluniform, skor
och en liten ryggsack. Ett stipendium hos oss for 1-6 klass kostar US $ 100, 7-9 klass
US $ 250-300 beroende pa skolan, yrkesutbildning cirka US $ 400-450 per ar.

Vamos Adelante eleverna som fortsatter efter 6
klass ar ungefar 50% flickor och 50% pojkar,
forst efter 9:an hoppar framst flickorna av. De
vill hellre gifta sig och fa barn och detta ar verk-
ligen kulturellt. Omkring 25% flickor fortsatter
en yrkesutbildning om de far ekonomisk hjalp.

Framst forsoker vi att de fattigaste barnen och framst flickor far en basutbildning. Trots
att vi skriver ar 2011 och inte ar 1850 far barnen ofta inte lov att ga till skolan och vara
medarbetare gar langa strackor
ute i byarna for att hitta
foraldrarna och med tiden for-
soker vi att overtyga dem att det
ar viktigt att barnen kan lasa och
skriva och en del mera. Sa sman-
ingom har framst kvinnorna for-
statt detta och skickar barnen,
om det inte kostar nagonting.
Manga man har fortfarande
uppfattningen att flickor ska
stanna i hemmet och att det ar
totalt sloseri att de far en ut-
bildning.



Vamos Adelante soker alltid mojligheter
for familjerna att tjana pengar, t.ex att
plantera ananas, att foda upp och salja
grisar och hons, vi forsokte aven med
fiskar i sma bassanger men de forsvann

under „okanda“ forhallander inom 48 timmar. Forra aret planterade vi
ocksa over 24 000 trad.
Tillsammans med organisationen „ Constru Casa“ fran Holland har vi byggt 5 sma hus langt ute i byarana i mars.
Familjerna maste hjalpa varandra att bara byggmaterialet ( langa strackor eftersom det inte finns nagra gator i
narheten) och over en 5 ars tid maste de betala US $ 20 till „Constru Casa“ varje manad.

Har ser ni en
del av vara
deltagare i vara
tva dagliga mat-
program for
undernarda.

Genesis, har nastan
tre manader gammal kom till oss varan
lilla klinik och vagde knappt 4 lb. Detta
hande tyvarr ratt sa ofta och vi har
omkring 140 smabarn i vart mjolk och
fadderbarnprogram.
Vi hittar ocksa aldre manniskor som inte
har nagon mat, oftast pa grund av en
sjukdom och om de inte far hjalp av familjen svalter de sa smaningom
och dor. Vamos Adelante letar alltid efter fadderfamiljer for aldre man-
niskor och barn. Detta kostar Skr 200- 250 kronor i manaden. Tyvarr ar

de inte manga som vill sponsra en aldre och har behover vi
mera hjalp.
Tva “Mam” ( fran Mayagruppen Mam)pojkar som ar dova far
hjalp fran oss.
Vamos Adelante delar ocksa ut vedspisar som bara behover
1/3 ved jamfor med andra spisar ,och vattenfilter.



Jose Catalino 15 ar, gar i 5 klass, som ar verkligen bra. Tidigare hade larare sagt att han
aldrig skulle klara sig sa langt. Verkligen struntprat, eftersom Jose ar mycket smart.
Han har sina tider da han ar sur pa hela varlden och da gar liksom ingenting langre,
men om vi bara later honom i ro och frid brukar han lugnar ner sig. Jose blir sur pa

sig sjalv eftersom hans kropp inte lyder honom ( han ar spastisk) och nar han vill saga nagonting fungerar det ofta inte darfor
att han ar nervos.
De andra barnen behandlar honom helt normalt, vilket ar det basta som kan handa, detta vet aven mamman som ar otroligt
tacksam att hennes son kan leva ett normalt liv.
Nar det ar tid for prov i skolan har vi nu bestamt att Jose behover mycket mera tid och ro for att losa alla uppgifter och my-
cket riktigt kunde han svara pa nastan alla fragor och fick knappt 100 poang. Han sprack nastan sa stolt var
han.
Jose har 9 syskon och alla i skolaldern ar hos oss. Pojken har vuxit enormt och ar verkligen trevlig och snall.
Jose vill absolut fortsatta att lasa. Har ar det inte alls ovanligt att barn/ungdomar borjar skolan sent och dar-
for finns det manga olika aldergrupper i en klass. Manga barn far inte lov att ga i skolan
och maste forst jobba ett par ar tills de antligen far lara sig att lasa och skriva.
Stort tack for hjalpen sager Norma och Jose Catalino och manga varma halsningar fran
oss alla.

Pa eftermiddagarna erbjuder
Vamos Adelante fyra
fargglada och bra skolor dar barnen kan leka, lasa och gora laxorna med hjalp av vara larare. Har har manga barn lart sig att
lasa och skriva och upptackt att det ar kul att lasa. De har ju ingen tillgang till barnbocker ,som kostar en liten formogenhet,
och hos oss kan de sitta i lugn och ro och lasa vad de vill. Oftast kommer de dock for att fa hjalp med laxorna, eftersom de
flesta foraldrarna inte kan lasa och skriva.

Lilla Norma ar nu 6 ar gammal och mar riktigt bra nufortiden. Hon har lart sig att tala 10-15 ord och klarar sig fint hemma.
Hon ater och klar sig sjalv (nastan) och leker mycket med alla andra barn ( kusiner) som bor pa tomten. Har finns ocksa
hundar, grisar, hons och allt som barn tycker ar spannande. Detta ar nog den basta terapin som hon kan fa. Hennes mor Pati,
26, har ocksa lart sig att vara mera sjalvstandig, eftersom hennes syster Estela flyttade till hu-

vudstaden for att jobba i en familj. Plotsligt var Pati tvungen att laga mat och tvatta
och allt annat som tillhor ett hushall. Salange det ar enkelt och hon kan gora det lang-
samt gar det bra.


