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Hej Lars-Erik, Elene, Ledarhogskolan och vanner !! 
 
Forra veckan halsade jag pa Amarilis, rektor for dataskolan 
och projektet Informatica Amigos-Vamos Adelante. Hon  
talade plotsligt engelska med mig-forra aret hade ni ju fi-
nansierat en engelskurs, men tyvarr akte lararen tillbaka till 
USA. Amarilis letade pa Internet och hittade en bra sprak-
kurs-via natet har hon lart sig enormt mycket. Inte nog 
med det-just nu haller hon ocksa pa att grunda en organi-
sation for „ small people-Guatemala“ I de flesta landerna 
ar“ small people“ mycket val organiserade, men inte har 
och det tanker Amarilis andra pa. I juli ar varldskongressen 
for dem i Miami och hennes drom ar att kunna att aka dit 

Vad har Amarilis gjort med pengarna som Roman samlade 
ihop nar ni halsade pa? En specialdorr for handikappade 
koptes till badrummet.  

for att lara sig mycket fran andras organisationers erfaren-
heter. 
 
Vamos Adelante tanker att fraga Airline Ambassadors om 
en kostnadsfri flygbiljett och vill garna veta om Ledarhog-
skolan autoriserar att en liten del av pengarna som ni gav 
oss far lov att ga till Amarilis uppehall  i Miami-US $ 400? 
Halften kommer hon att betala sjalv. 



En vattenbehallare som ar enkel att na fran 
rullstolen. 

Det har ar Lety som ar en av skolans mycket 
aktiva deltagare. 

En del stolar till skolan. 
Roman hade samlat ihop US $ 336=Q2580.48 
En del pengar gick ocksa till en liten resa till en 
utbildningkurs “ repairs for wheelchairs” dar 
tva av vara elever deltog. 



Etalvina firar sin stora fodelsedafg-15 ar. I Gua-
temala ar  det i en kvinnas liv en av de viktigaste 
dagarna och ni hade lamnat lite pengar till denna 
fest. 
 

Ett stort tack fran Etalvina och hennes familj !! 

15 ar och dagen de gifter sig maste man fira 
stort. Det var viktigt for Etalvia att jag tog det 
har kortet for er dar hon officiellt sager adjo 
till sin ungdom. 



Vi lovade ju Oscar att han skulle fa en benpro-
tes– Amarilis har tagit kontakt med 
„Transitions“ en annan organisation som har 
specialiserat sig pa detta, men har drojer ju all-
ting en liten evighet. Vi  har dock gjort flera for-
sok att fa in honom pa vantelistan och den har 
manaden borde vi fa besked om Oscar kan fa 
protesen det har aret. 

Vi andra i projektet Vamos Adelante halsar er 
sa gott fran den just nu mycket aktiva vulkanen 
Fuego och hoppas att ni ar nojda med resul-
taten vi har natt med hjalp av era pengar. 
Om ni har fragor skriv garna till mig eller kom 
och halsa pa. 
 
Varma Halsningar 
fran  
Informatica Amigos  
och  
Nina &The Vamos Adelante Team 

Just nu betala ni en stor del av Informaticas 
Amigos kostnader. Amarilis raknar med att 
omkring 65 elever kommer att delta i kurserna 
ar 2005. For narvarande har hon 24 studenter 
uppdelade i fem grupper. Grupperna som 
kommer pa mandag och fredag hjalper vi med 
transportkostnaderna,annars skulle de inte 
kunna komma. Grupp fem bestar av blinda 
och dova, en ny grupp som ocksa far spe-
cialhjalp av Amarilis. Ar 2005 vill hon bla. kon-
centrera sig pa att hitta job at kursdeltagarna 
och behover darfor en assistant som kan hjalpa 
henne lite med undervisningen, sa att hon har 
tid att mota med foretag osv.    


