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Hej Lars-Erik, Elene och andra Ledarhogskolan vanner!!
Har i Guatemala har vi haft otroligt manga
och starka tropiska stormar och Escuintla
omradet, dar vi befinner oss, har blivit hart
traffad, men det har ni sakert sett pa Tv.I
nastan tva veckor kunde vi inte komma
fram med bil till varan bas i Zapote, det
gick bara till fots eller med traktor. Langst
ner kan ni se hur Nationaldagen firas har
den 15 september. Eleverna fran alla
skolor ar ute pa gatorna och dansar eller
haller pa med teater och liknade. Manga
klasser har tranat lange for detta och barnen alskar denna dagen.

Har kommer det lite nyheter fran lilla Norma och Jose Catalino.
Norma har faktiskt lart sig att tala lite grann aven utan terapi, men hon ar
tillsammans med andra barn hela dagen och det ar nog den basta terapin som man
kan tanka sig. De forstar pa sitt satt vad hon vill saga och nar hon sager nagonting
rattar de henne meddetsamma. Hon tittar pa lapparna och formar sina pa nastan
samma satt, precis som i terapin. Norma har vuxit ordentligt och hennes haar har
antligen blivit langre; hela utveckligen ar ju en aning langsam pga den svara
undernaringen som hon led av sa lange. Hon mar bra kan man verkligen saga och
detta mycket tack vare hjalpen som ni skickar varje manad.
Jose Catalino har gatt i 5:te klass detta ar och i stort satt har det gatt bra for honom, dock har han fatt for sig att
vara en aning vild och saga nej till en del saker i skolan, ingen lust att gora laxorna osv. Han alskar skolan och
framforallt sin klass, men han ar en tonaring och testar hur langt han kan ga. Vi hade tva volontarer hos oss i flera
manader och de undervisade engelska och IT baskunskap dvs hur man skriver enkla dokument, leka pa datorn,
att inte vara radd for datorn, hur den kan rakna osv. Det tyckte Jose Catalino att det var jattespannande och han ar
faktiskt bra pa det. Tyvarr maste han upprepa 5 klass, men vi sade att det inte spelade nagon roll , viktigt ar att han
fortsatter i skolan. Tidigare sade ju psykologen att han kanske skulle kunna klara 3;an men titta hur langt han har
kommit idag!
Kriminaliteten har har okat enormt och lag och ordning har man hort lite om i det har
omradet. Sa gott som varje vecka har vi overfall, det ar lite som att leva i vilda vastern.
Landet ar otroligt vackert och det finns sa manga mannsikor som arbetar hart, men
ofta de kommer ingenstans pga tjuvarna.
Vi satsar i alla fall
hart pa utbildning!

Har ser ni lite bilder pa forstorelsen som stormarna
har forursakad. Det mesta av skorden i flera byar
blev totalt bortspolat och har ruttnat och vi hjalpte
snabbt med livsmedel och lagad mat.
Pa den
senaste tiden
har vi ocksa
delat ut
vattenfilter,spisar som sparar mycket ved och
undviket att rok kommer in i huset, grisar
som hjalper kvinnornas ekonomi, dvs.
familjen.

Varan lilla privata grundskola i Santa Rosa ar mycket framgangsrik och tack vare
goda vanner bygger
vi nu flera nya klassrum, men det har
inte varit latt under
regntiden. Vissa dagar blev himlen plotsligt kolsvart och kort darpa osregnade det i flera timmar.
Manga varma halsningar fran
Vamos Adelantegruppen &
Nina

