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Hej Elene, Lars-Erik och vanner fran Ledarhogskolan !
Jultiden och nyarstiden ar har och det betyder att vi ser
fester och traditionella danser med underbara fargglada
drakter lite overallt pa gatorna. Pa natterna gar „ la posadas“, sma julprocessioner, slags hogtidsfesttag med vacker
musik och levande ljus genom gatorna och smallare ar ocka en typisk tradition.
Vamos Adelante har firat med over 4000 barn det har aret
och som ni kann tanka er att vi hade fullt upp att gora.

Norma Candelaria har annu inte borjat att tala trots att
hon ar tre ar gammal. Hon kan sma ord som “Mamma”
men framst pekar hon pa saker kombinerad med ljud
hon gor. Familjen bor ju sa otroligt langt borta fran
skolor dar hon skulle kunde lara sig att tala genom vissa
terapier, men Pati, hennes mor ar ju mentalt handikappad och kan inte aka buss sjalv. Alla andra i familjen
jobbar och har inte tid att aka runt en hel dag.
Vi ska nu forsoka att ta flickan en gang till en undersokning och sedan hoppas vi att de kan ge oss ovningar
som vi kan gora hemma med Norma.

Kriminaliteten har okat kraftigt och for vara julfester bad
vi om hjalp fran polisen. De kom , men med fel typ av
bil….Inte heller hade de mycket bensin i tanken och jag
kopte lite at dem.
Det har blivit ratt sa kansligt att aka ut till byarna som ligger langt ut, nastan varje vecka ar det overfall pa bussarna.

Jose Catalino tvekade forst om han verkligen skulle halsa pa
jultomten, men for att sedan kunna valja bland tusen leksaker som lag utspridda pa marken for barnen var han sa illa
tvungen att saga hej. Han har vuxit enormt och det ar
verkligen kul att se hur bra han mar. Han har klarat andra
klass och i januari ska han borja i tredje klass!! Den tidigare
arga pojken som knappt kunde tala, som fick valdsamma
utbrott har nu blivit en mycket god och kramig pojke som
verkligen trivs i skolan. Ibland blir han sur pa klasskamraterna nar de reta honom, men han slar dem aldrig som han
gjorde forr. Pa eftermiddagarna kommer han till varan skola dar han far
hjalp med
laxorna och far lov att leka med roliga leksaker eller lasa bocker.

For
manga
barn var
det forsta gangen att
de fick en leksak av tomten. Ni kan tanka er hur langa
ko’erna var. Framst flygvardinnor och en ex-volontar
hade samlat manga fina nallar osv. under hela aret.

Norma Candelaria, Jose Catalino och familjer
onskar er “Feliz Navidad y un prospero
2008”
Stort tack for hjalpen,
Nina

