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Kjære givere og støttepartnere!

Nå er sommeren her! Hvilke planer har 

du? Skal du ut å reise kanskje eller ha 

ferie hjemme? Uansett er det godt med litt 

forandring fra hverdagen og vi bør alle ta 

oss tid til et lite pusterom.

En av tingene jeg gleder meg til i sommer er at May Kristin og 

Gonzalo kommer til Norge. Til daglig er de travelt opptatt med 

å gi alle guttene på barnehjemmet i Bolivia en god og verdig 

oppvekst. I sommer får de anledningen til komme «hjem» og 

få litt tid sammen med sin norske familie. Men det blir nok 

travelt, hvis jeg kjenner de rett. De skal blant annet rundt å 

besøke 4-5 skoler som er trofaste støttepartnere til Bolivia og 

barnehjemmet. I tillegg blir det Bolivia-kveld på Ljosheim 

i Sola Kommune den 19.juni (se egen annonse i bladet) Vi 

gleder oss!

Takk for at dere står trofast med oss i det viktige arbeidet med 

å gi barna i Sør-Afrika, Bolivia, India og Albania en god og 

verdig oppvekst.

Vi planlegger tur til India i oktober og Sør-Afrika i februar.

Ta kontakt med meg hvis du ønsker mer informasjon.

God sommer til dere alle!
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GRATULERER, GUIDO! Guido er ferdig utdannet grafisk designer. Etter andre forsøk fikk 
han godkjent sin hovedoppgave, som også er en slags avslutningseksamen for utdannelsen. 
Han er den første i familien som har universitetsutdannelse. Moren er analfabet og snakker 
kun Quechua. For henne er sønnens utdannelse bedre enn hun noengang hadde drømt om. Vi 
er også svært glade på vegne av Guido, og takknemlige for at vi fikk gå en del av veien med 
ham i nesten 17 år! Nå er han klar for en ny etappe i livet! Vi ønsker ham alt vel videre. 
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Vi fikk en donasjon med kreppapir og lim, og 
guttene satte ivrig igang med å lage kunst. Temaet 

var fritt, og variantene deretter. De produserte 

fram det ene kunstverket etter det andre. Alt 

fra kaktusmotiv til former og symboler. Det 

var interresant å observere at barna tok selv 

initiativ til å bruke forskjellige typer teknikker.  

Entusiasmen kan ingen klage på. 

Deyvis laget “Tre på en regnværsdag”

Jaime fokuserte på 
former og symboler.

Navian jobbet som vanlig 
iherdig - han gleder seg 
alltid til «kunstlørdag». 

Han er både produktiv og 
nøye, og tar aldri letteste 

utvei hvis det går på 
bekostning av resultatet.

Alejandro laget 
kunstverket “Fotspor i 

ørkenen”

Kunst med krepp!

BOLIVIA
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MANDARINER, APPELSINER OG BANANER I 
LANGE BANER

Mens våre venner i Norge har hatt den 

varmeste og tørreste sommeren på mange år, 

har vi i Bolivia hatt en moderat vinter. Nettene 

har ikke vært fullt så kalde som de pleier, og 

vi har til og med fått 3-4 overraskende og 

kjærkomne regnbøyer. Dette er likevel en tid 

med vond hals, hoste og forkjølelse for mange. 

I El Arca de Jesùs forebygger vi dette med å 

spise ekstra mye frukt gjennom hele vinteren - 

spesielt appelsiner og mandariner. De er også 

ekstra billige på denne tiden av året, det passer 

oss utmerket.

Kontonr.: 3201 56 03665

This  

Diego, som før gikk under kallenavnet 
Dieguito (Lille-Diego), har nå blitt Store-

Diego.... Livets gang  :)

Cristofer koser seg med mandariner.

Martin og Lille-Diego

Moises og  Lille-Diego
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HONNING

I Arkens snekkerverksted er det alltid travelt. I løpet av de siste årene har snekkerne med god hjelp 
fra guttene, laget nærmere tusen bikuber til forskjellige birøkterprosjekter rundt om i landet. Barna 
har lært at biene er våre venner, faktisk uunnværlige venner. De har også fått med seg undervisning 
i bienes livssyklus og produksjon av honning. Nyttig informasjon, og hvem vet, kanskje noen av 
guttene blir birøktere når de blir store? 
Vi har hatt stor glede og nytte av snekkerverkstedet. Selv om barnevernet stikker kjepper i hjulene, 
blandt annet ved å kreve egen inngang til verkstedet, noe som er fysisk umulig, da vi er omringet 
av tomter og kun har én inngang til barnehjemmet, håper vi å få lov til å fortsette med driften av 
verkstedet. Den gode nyheten er at barnehjemmet har fått foreløpig grønt lys til fortsatt drift. Det 
innebærer at vi må bli ferdige med å oppfylle 49 punkt, noe som blant annet betyr at alle over 18 
år må flytte ut, familiegjenforening er pålagt, og vi må bygge en tre meter høy og meget kostbar (!) 
mur rundt hele barnehjemmet. I løpet av de siste tre månedene har barnevernet sendt oss syv gutter 
i alderen 3-11 år. Omveltningene med innflytting og utflytting, samt utskifting av personell er og har 
vært store. Vi håper vi klarer å stabilisere miljøet før året er omme, slik at både små og store kan nyte 
godt av en noenlunde forutsigbar hverdag. Det skaper trygghet og harmoni. I mellomtiden trøster vi 
oss med lekker honning og prøver å ta utfordringene med et smil...

Snekkeren, Juan Ramon, viser barna hvordan en bikube ser ut på innsiden. Spennende!
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Søndag 25. mai fikk vi et nytt barn på 
barnehjemmet. Hun heter Xhinovefa, og er 
bare ni måneder gammel. Det var det statlige 
barnevernet som brakte henne til oss, fordi hun 
ikke hadde foreldre som kunne ta seg av henne.
Hennes mor forlot henne og hennes far er ikke 
mentalt stabil og i stand til å ta vare på henne. 
Etter at Xhinovefa kom til oss, måtte vi ta henne 
til legesenteret fordi hun hadde en forkjølelse. 
Nå etter litt behandling, omsorg og kjærlighet 
fra personalet, har hun det bra og hun tilpasser 
seg godt i den nye familien.
Vi har åtte barn på venteliste. Deres situasjon er 
veldig vanskelig, noen av dem er ikke i stand 
til å gå på skole. For noen er det stor risiko 
for at de kan bli utsatt for menneskehandel, og 
noen er foreldreløse. Alle disse barna er uten 
foreldreomsorg og lever på gata. Derfor trenger 
vi stadig flere faddere fra Norge!
På Skøytebanen
Denne våren bestemte vi oss for å gi barna 
sjansen til å lære å gå på skøyter. I flere uker tok 
vi de til skøytebanen. Denne sporten er ukjent i 
Albania, og vi har bare en skøytebane i Tirana. 
Nesten alle barna kan nå gå på skøyter.

Kontonr.: 3201 20 43707
ALBANIA

NYE BARN PÅ BARNEHJEMMET!
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Vi har mottatt en rapport fra Angel og Oliver 
Peter Zungus rektor og lærere om at de er stjerne-
elever. De jobber hardt og gjør det bra mot alle 
odds. Angel Zungu er 11 år i år og går i 7. klasse. 
Oliver Peter Zungu blir 9 år i år og går i 3. klasse.

Lærerne sier at de er utholdende og gir ikke 
opp med det første. Lærerne er glade for at de 
gjør leksene sine på barnehjemmet og at de ikke 
kommer på skolen med uferdig arbeid. De 
møter opp på skolen hver dag. De forbedrer 
karakterene jevnt og trutt og består testene de får, 
slik at de går videre til neste skoletrinn. (Det er 
ingen selvfølge å komme inn på neste skoletrinn 
i SA)

Hvordan barna gjør det på skolen er en viktig 
indikator på trivsel og sier noe om fremtidige 
livsmuligheter. Det er en trist realitet at mange 
fattige og foreldreløse barn i Sør-Afrika ikke gjør 
det bra på skolen, og ender opp med å droppe 
ut. Dette skyldes mangel på omsorg og støtte 
hjemmefra, som gjør at barna blir ukonsentrerte 
og ikke klarer å følge med.

Etter hvert som antall foreldreløse og sårbare barn 
vokser, blir samfunnet mindre og mindre i stand 
til å ha fokus på barnas grunnleggende behov, 
inkludert barnas behov for skolegang. Manglende 
støtte med hensyn til utdanning fra foreldre / 
foresatte vil ha direkte innflytelse på hvordan de 
klarer seg på skole og videre utdanning. Angel 
og Oliver og de mange barna på barnehjemmet 
vil ikke være en del av denne triste statistikken. 
De vil kunne fortsette å oppnå gode resultater 
og til og med gå på universitetet.

Kholeka, senterlederen, besøkte skolen 
Muzomsha Primary School, for å møte lærerne 
og for å kunne vise faddere og givere i Norge 
hvordan barna Angel og Oliver har det på skolen. 

Angel og Oliver Zungu utmerker seg på skolen

Oliver er trygg og deltar aktivt i klassen.

Angel er skoleflink og deltar ofte i ekstra 
aktiviteter, akkurat nå er hun med og utfører 
vegg-malerier. Hun vant stave-konkurransen 
i fjor og sier at hun vil vinne den igjen i år.

Angel med klassekameratene sine. Alle sier at 
Angel alltid vil være leder og de ler og sier at 

noen ganger må hun gi andre en sjanse.
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Lihle ble etterlatt ved porten til barnehjemmet da 
hun var 3 måneder gammel. Hun husker ikke så 
mye av tragedien, da hun ble ivaretatt umiddelbart, 
på grunn av faddere og givere i Norge. Hun er 
nå blitt 10 år gammel og går i 5. klasse. Alt hun 
vet om er kjærlighet og støtte fra Norge.

Da hun ble eldre og så at andre barn i skolen 
og rundt omkring i samfunnet hadde foreldre, 
stilte hun mange spørsmål om hvor egen mor og 
familie var. Vi måtte fortelle henne at hennes mor 
overgav henne til barnehjemmet da hun var baby 
og at hun ikke har kommet tilbake for å lete etter 
henne. Selv om dette er en trist sannhet for Lihle, 
som hun vil leve med resten av livet, ønsker hun 
noen ganger at hun oftere kunne treffe fadderne 
fra Norge.

Nå som hun blir 10 år, gir hun en stor takk 
til faddere i Norge, takk for at hun kan feire 
fødselsdager. Da fødselsdagen hennes var ukjent, 
valgte pastor Tilley den 9. august som fødselsdag. 
Denne dagen er en fridag og kvinnedag i Sør-
Afrika.

Fra venstre: Angel, Oliver, Pamela, Fikile, Mduduzi, Ntando Simelane, Tumelo sitter rundt 
Lihle for å glede seg sammen i bursdagsselskapet.

KONTONR.: 3201 35 00540
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Vi er glade for å kunne bruke kirken og området 

rundt som et nytt sted for barna til å ha lek, 

verksted og fritidsaktiviteter. Det er mer plass 

der og barna kan virkelig få glede av forskjellige 

aktiviteter. Barna våre vokser opp og de trenger 

mer plass til å kunne gjøre ting sammen. 

Dette vil være et sted hvor fadderbarna i Sør-

Afrika kan utvikle evner og talenter, gjennom 

talentprogram, veiledning og generell støtte. Vi 

vil også bruke området i og rundt kirken til å 

leke oss gjennom «teambuilding» øvelser. Å 

gjøre ulike aktiviteter sammen er et effektivt 

verktøy som hjelper barna til å utvikle sosiale 

ferdigheter, bli i bedre form og utfordrer også 

hjernen i voksen alder.

Aktivitetene som de gjorde i dag var ikke bare 
morsomme og engasjerende, men ga dem 
også muligheten til å lære mer om samarbeid 
og kreativ tenkning. Disse aktivitetene ga 
dem muligheten til å bygge relasjoner og 
kommunisere effektivt med hverandre. Det 
var morsomt å se at dersom laget kommuniserte 
dårlig, tapte hele laget. Det var vanskelig for 
dem å tro at de tapte, men de prøvde likevel 
igjen og igjen. Dagen ble lang og barna var 
veldig slitne på slutten av dagen.
De har også god nok plass til å spise måltider 
sammen og gjøre skolearbeid.

Spill og «Teambuilding» - aktiviteter

Fra venstre: Lwazi Khoza (blå topp og 
hvit hatt), Busi Msipha, Angel Zungu, 

Lihle Makgalemele, Sifiso Zungu, Banele 
Simelane, Someleza George, Wiseman 

George, Mduduzi Themba, Ntando Simelane, 
Zanele Kubheka, Samukelo Jiyane, Fikile 

Masombuka, Siyabonga Kubheka og Tumelo 
Mashego (hvit topp).

Lihle and Ntando Simelane leker eple-
leken som går ut på at de må gi eplet til 

hverandre uten å bruke hendene. De bruker 
en nedtellingsklokke for å ta tiden.

Banele forteller at leken har lært ham mye 
om samarbeid og tålmodighet.
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Fra venstre: Kholeka, Ntando, Pamela og 
Banele. De er takknemlige for porten og 

gjerdet. Huset er virkelig blitt et hjem.

Det er nå 3 måneder siden Simelane-søsknene, 
Ntando, Banele og Pamela måtte forlate Arkens 
barnehjem. De bor nå sammen med søsteren og 
hennes tre barn og deres eldre bror. De finner 
seg godt til rette i sitt nye miljø, og selv om 
der er liten plass, har Arken-støtten hjulpet 
dem og de trives. 

Hver måned ser vi hva vi kan gjøre for å 
forbedre huset. Din støtte har gjort det mulig 
å skaffe gjerde med port og lås. Banele og hans 
eldre bror installerte porten og gjerdet på egen 
hånd. Det gjør det mer sikkert rundt huset. Med 
din hjelp har vi også kjøpt noen nye klær til 
barna. De er alene mesteparten av tiden, men de 
lærer å støtte hverandre og møter utfordringer 
sammen. De lager mat, gjør husarbeid og vasker 
opp sammen. En av de største utfordringene 
er den funksjonshemmede eldre broren som 
bor sammen med dem. De sier det kan være 
veldig utfordrende og slitsomt å ta seg av ham, 
men de lærer å være tålmodige. Det er spesielt 
distraherende når de gjør skolearbeid og det er 
vanskelig å konsentrere seg. 

På den annen siden er de takknemlige for at 
Arkens bil fortsatt kjører dem til og fra skolen. 
De kommer også til barnehjemmet hver helg 
for å være sammen med sine andre brødre og 
søstre og få matvareforsyning. 

Selv om de følte at det var veldig smertefullt da 
myndighetene fortalte dem at de måtte forlate 
barnehjemmet for å bo med sin ukjente søster, er 
de takknemlige for støtten fra Norge. Faddernes 
støtte og Kholekas konstante oppfølging holder 
dem i gang. De forstår at regjeringen ikke vil 
at barn skal bo i barnehjem for alltid, og de 
har akseptert det.

Simelane-barna – en oppdatering: 
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DEN “ÅRLIGE SØNDAG SKOLENS DAG”

Den årlige søndagsskoledagen er en viktig 

begivenhet for alle barna. Studentene får en sjanse 

til å vise sine talenter foran et stort publikum. 

Kirkens sal ble dekorert med blomster av papir 

og ballonger. Alle våre barnehjems barn fra 5 til 

15 år sammen med de andre barna i kriken deltok. 

Det var sang, dans og drama, og alle hadde fine 

og fargerike kostymer. De fikk stor applaus 

fra publikum. Dagens spesielle program var et 

drama-stykke om David og Goliat. Pardhasaradhi, 

som spilte Davids rolle, har en spesiell historie. 

Han delte den med alle på søndagsskolens 

dag. Pardhasaradhi har ingen søsken og faren 

hans lever av å selge snacks på en togstasjon 

i nærheten. Moren døde i en brannulykke og i 

2015 kom Pardhasaradhi til barnehjemmet i en 

alder av 9 år. Fra den dagen har han vokst i troen 

på Gud. I januar i år fikk han en ørebetennelse 

og store smerter. Vi tok ham med til en lege 

og der fikk han antibiotika mot virusinfeksjon. 

I mellomtiden ba han til Jesus om å bli frisk. 

Hans venner på barnehjemmet var også med å 

ba. Samme natt så han i en drøm en hvitkledd 

kjempe av en gammel mann kom mot ham med 

medisin i hånden. Han dryppet et par dråper av 

medisinen inn i øret og fortalte til Pardhasaradhi 

at han var helbredet. Pardhasaradhi skjønte at 

det var Jesus som viste seg for ham i drømmen. 

Når han våknet neste morgen var han helt frisk 

og betennelsen var borte. Dette var første gang 

han opplevde helbredelse etter han begynte å 

tro på Gud.
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VITENSKAPS UTSTILLING
Skolen gjennomførte en «Science Expo» i 

aktivitetsuken. Vi arrangerte det for at elevene 

kunne vise frem forskjellige vitenskaps 

eksperimenter. De lagde modeller av en vanndam, 

vulkan, naturkraftaggregat osv. I miljøkategorien 

gjorde de prosjekter for å redde skog og miljø.  

Andre lagde bilder som forklarer hvordan nyrene 

våre fungerer. I kategorien “vitenskapen involvert 

i naturkatastrofer” lagde noen ting som viser 

vulkanutbrudd og hvordan en tsunami oppstår, 

hvorfor det blir jordskjelv etc. De fikk anledning 
til å bruke sin kreativitet og de var fornøyd med 

det de gjorde. 

Kontonr.: 3201 23 36984
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TUR TIL POLAVARAM DEMNINGEN

Polavaram er et stort demningsanlegg, som 

er under bygging og ligger på elva Godavari 

i Polavaram i Andhra Pradesh. Dette er et 

prosjekt som vil komme innbyggerne i staten 

Andhra Pradesh til gode. Prosjektet vil sørge for 

drikkevann og vann til jordbruket i hele staten.

Som en del av utdanningen for alle barna på 

barnehjemmet, ble de tatt med til Polavaram-

dammen. Det var en fantastisk opplevelse og 

myndighetene stilte 5 busser til vår rådighet for 

å ta barna til dammen. På bildet ser vi leder av 

barnehjemmet Suresh Manchineni, fortelle barna 

om fakta og fordeler med demnings prosjektet 

og alle fulgte ivrig med. De følte at denne turen 

ikke bare var en skole tur, men også en slags 

piknik for dem.

Tusenvis av mennesker har til nå besøkt 

dammen og prosjektet havnet i «Guinness Book 

of World Records» for at de brukte 32.000 

kubikkmeter betong i løpet av 24 timer!

Velkommen til
Bolivia-kveld med utlodning! 
19.juni kl 18:30 på Ljosheim 

Bedehus, Sola

Mulighet for Vipps.
Velkommen!

May Kristin og Gonzalo er i Norge 
og vil fortelle siste nytt fra Bolivia og 
barnehjemmet el Arca de Jesus. Det 
blir utlodning, og noe å spise og drikke. 



Slik blir du fadder!

Dersom du ønsker å støtte et barn i India, Bolivia, Sør-Afrika eller Albania 
med et fadderskap til kr. 300 pr. måned, vennligst 

send oss en e-post: post@stiftelsenarken.no eller ring oss på 91630636.
Det er også mulig å være støttepartner i Arken, 

med et større eller mindre beløp pr. måned. 
Du finner kontonummer foran i bladet. 
Nå kan du gi med                  # 106910

www.stiftelsenarken.no

Denne smilegutten heter Matias (9). Han er en 

blid gutt, og av og til en ertekrok! I løpet av 

de 2 ½ årene han har bodd i El Arca de Jesús 

har Matias hatt en positiv utvikling. Han har 

klart å overkomme vannskrekken som han 

hadde da han kom. De sosiale antennene er 

forbedret. Raserianfallene er det slutt på. I 

skolesammenheng går det bedre enn forventet 

- Matias har lært å lese og skrive. Selv om han 

ligger noe under nivået for sitt klassetrinn, 

klarer han å henge med.  Det er fremdeles litt 

vanskelig å forstå når han snakker, men nå 

holder han seg i alle fall til spansk! (han har 

sluttet å snakke sitt eget fantasispråk). Matias 

har en husk som en elefant- hvis jeg har lovet 

Månedens smiiiI!

ham en belønning for god innsats, glemmer han det ikke. Han minner meg på det tidlig og sent, 

helt til han får belønningen.


