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Hej Elene, Lars Erik och andra vanner fran Ledarhogskolan !
Norma Candelaria har vuxit fint och kan tala lite.
Henne mor Patti har lart sig att vara mera
sjalvstandig och att ta hand om sin lilla familj.
Hon kan laga mat och stada och nu har vi kopt
ett kylskap och en vattenfilter at henne sa att hon kan agna sig at en slags“
Micro-business“ tillsammans med sin syster. Det fungerar utmarkt och nu har
de far de en liten inkomst varje manad. Mormor kan ju inte ta hand om dem i
alla evigheter och darfor
funderade vi hur vi
kunde hjalpa i den har
familjen. Ett stort tack
fran dem och en
jattestor kram fran Cande!
Har ar Yoselin,
talamodig.

Catalino‘s larare som ar mycket snall och

Jose Catalino mar mycket bra och gar i 6
klass och vill
sjalvklart fortsatta
skolan, darfor att han
tycker att det ar viktigt med en bra utbildning. Nar lararen ger eleverna
deras prov far Catalina ,saval en del andra elever, mera tid for att kunna
fundera pa svaren. Catalino blir latt nervos och kan da inte skriva och
det tar sin tid tills han lugna ner sig. Pojken ar smart och mycket snall,
bara nar andra barn retar honom elakt blir han sur och da kan det
handa att han far epileptiska anfall, dock har detta inte hant pa flera ar.
De andra barnen tar en viss hansyn till honom, men i stort satt struntar
de i hans satt och behandlar honom precis som alla andra kompisar ,
vilket ar toppen. Som ni kan se mar han bra och har vuxit ordentligt,
han ar sakert 1,64 m lang, vilket ar ovanligt lang for hans alder har i
Guatemala. Catalino och hans familj ar otroligt tacksamma for den fina
hjalpen som ni skickar varje manad !
Manga varma halsningar fran oss i Vamos Adelante gruppen.

