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Hej Lars-Erik, Elene och Ledarhogskolans vanner!
Har ser ni en del av era fadderbarn– det ar ju inte bara ett
som ni har utan fyra (de minsta) i Julias familj. Fran
vanster till hoger: Mamma Julia, Brenda och Julio.
De kom for att hamta den tunga kartongen ( se pa vanster
sida ) fylld med livsmedel. Den koper ni varje manad sa att
barnen har tillrackligt med mat. Tidigare hade framforallt
de har tva barnen stora koncentrationproblem i skolan,
men nu klarar de sig fint. Ni vet ju sjalva hur det ar om
man bara ater en eller tva sma maltider per dag– det racker
helt enkelt inte, framforallt inte for barn. Bada barnen har
vaxt en hel del och framst pa Brenda marker man att hon
har blivit battre– hennes har ar kraftigare och hon river sig
inte lika mycket pa armarna och benen-ett typiskt tecken
att ett barn ar undernart.
Mamma Julia haller en ananas i armen– pappan har
planterat ananas pa marken de hyr och det har faktiskt gatt
bra. Problemet ar bara att de maste lara sig att odla i
omgangar sa att det inte bara bli en eller tva skordar utan
att de istallet har annanas hela tiden= inkomst aret runt.
Julia jobbar jamt och ar nastan alltid pa bra humor. Skolutbildning tycker hon ar viktig och hon ser verkligen till att
barnen gar till skolan varje dag. “Jag fick inte lov att ga i
skolan lange, men mina barn ska i alla fall lara sig att lasa
och skriva!”
Pasken ar mycket viktig overallt i hela Guatemala , men
framforallt i Antigua firas det stort med underbara blomstermattor pa gatorna.
Har ser ni en del av Vamos Adelante gruppen– en aning
smutsig, eftersom vi har packat mat at 240 aldre undernarda man och kvinnor fran 18 byar.
Ett stort tack for hjalpen !!, sager The Vamos Adelante
Team, Amarilis och hennes elever och familjen Gonzalez.
Nasta gang berattar jag lite om Amarilis.
Varma halsningar
Nina

