Når man kan give noget igen
Jeg hedder Amalie, og jeg er lige kommet hjem fra en 5 måneder lang rejse, hvor jeg bl.a. har lavet
frivilligt arbejde i Bolivia i 3 måneder. Jeg arbejdede på en organisation i Cochabamba, der hedder
Fundación Bolivia Digna, hvor de arbejder med sårbare og udsatte børn fra nogle af de fattige
områder i byen. Områderne hedder Tackoloma og Mercado Campesino, og specielt i det
sidstnævnte kunne man mærke fattigdommen.
Allerede den første gang jeg besøgte området Mercado Campesino, fik jeg en klar følelse af, at jeg
havde lyst til at gøre noget for børnene og de omgivelser, vi var sammen med dem i. Lysten blev
kun større, da jeg lærte børnene at kende. Man mødte altid på arbejde til en varm velkomst med
smil og kram, og børnene var altid så glade.

Fundación Bolivia Digna tilbyder hver dag gratis aktiviteter for børnene som f.eks. sport,
engelskundervisning og kreative projekter. Her kan børnene komme efter skole (hvis de går i skole)
og lære nyt og få større kendskab eller helt basalt bare have lov til at være et barn, hvor nogle tager
sig af dem 2 timer om dagen. Det, at de skal have lov til at være børn, er en af organisationens
grundværdier, hvilket jeg støttede dem fuldt op i, for man kunne godt mærke på nogle af børnene, at
de var vant til at bære et stort ansvar derhjemme. Nogle af dem virkede nærmest som små voksne i
deres handlinger. Vi fokuserede derfor meget på, at de skulle være de børn, de nu engang er, selvom
vi også gik op i at lære dem forskellige værdier såsom at vaske hænder og børste tænder.
For at kunne have et effektivt læringsmiljø, er det nødvendigt med et rent rum og atmosfære. Et af
rummene i Mercado Campesino, hvor vi lavede aktiviteter med de små børn fra 2-6 år, var slet ikke
ideelt og egnet for børnene. Rummet var meget beskidt, fordi gulvet var i stykker, væggene var rå,
og der var huller i dem, så sandet udefra trængte ind. Bagerst i rummet stod der en masse gamle
møbler og forskellige andre ting, som godt kunne være farlige for børnene at nærme sig. Ud over
det var der ikke noget lys i rummet, og vi havde ikke rigtig nogle materialer til at kunne undervise.
Børnene lever i forvejen i meget beskidte omgivelser, så vi ville gerne kunne tilbyde dem et sted,
hvor der er rent og rart at være. Børnene var altid så glade og imødekommende, og de gav os
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frivillige virkelig meget. Derfor ville vi gerne have muligheden for at kunne give dem lidt igen.
Sammen med to andre piger fra organisationen, Marisa og Evelyn, besluttede vi os for, at vi gerne
ville lave en fundraising, så vi kunne sætte rummet i stand.

Vores plan og mål for rummet var at…
♦
♦
♦
♦

Pudse væggene op
Ordne gulvet så det blev jævnt og pænt
Male væggene og lave forskellige dekorationer
Købe flere møbler såsom reoler og bokse, så vi kunne få organiseret legetøj og materialer
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♦
♦
♦
♦
♦

Få arrangeret noget lys
Få sat et gardin op foran tingene bagerst i rummet
Købe et ur
Købe undervisningsmaterialer såsom bøger, tavle, blyanter og farver
Købe flere rengøringsmaterialer, så rummet kan blive holdt rent

Vi tre frivillige satte hver især en indsamling i gang hos vores familier, venner og omgangskreds, og
vi var så heldige at få samlet ca. 11000 kr. ind på meget kort tid. Jeg fik samlet 4450 kr. ind, hvilket
jeg er virkelig taknemmelig og beæret over! Det var rigtig overvældende, hvor gerne folk ville
hjælpe nogle børn på den anden side af jorden, men også helt vildt dejligt.
Vi startede med at hyre nogle håndværkere, som skulle ordne gulvet og væggene i rummet, og til
dem købte vi også det gips, de skulle bruge. Da de var færdige, kunne vi begynde at male væggene i
rummet, og her havde vi valgt en flot blå farve. Nogle af børnene fik selvfølgelig lov til at hjælpe
med at male, og det var en ret stor succes.
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Efter væggene havde fået et par gange, og malingen var tørret, kunne vi begynde at lave
dekorationer på væggene. Vi havde valgt, at vi på den ene væg ville lave aftryk af børnenes og
vores hænder, så børnene også kunne sætte deres præg på rummet. Det var rigtig dejligt og
hyggeligt at kunne inddrage børnene, og de gik meget op i at skulle lave hænderne, hvilken farve de
skulle være, og hvorhenne på væggen de ville have dem. Vi tre frivillige lavede også aftryk af vores
hænder på væggene, så vi altid vil være en del af rummet hos børnene.
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Da børnene ikke rigtig ved noget om verden uden for Bolivia, havde vi besluttet os for, at vi gerne
ville male et farverigt og børnevenligt verdenskort på væggen i den anden side af rummet. Vi ville
gerne kunne give børnene en ide om, hvordan verden ser ud, og vi ville tegne symboler for de
forskellige lande, så børnene har noget at forestille sig om landene. Denne opgave fik en af de andre
piger Evelyn, som er virkelig god til at tegne, og vi er ret tilfredse med resultatet.
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Vi nåede stort set alle vores mål med rummet. Det var desværre ikke muligt for os at få arrangeret
noget lys i rummet, da der ikke var nogen strømforsyning. Vi fik ikke købt flere
rengøringsmaterialer, men de har også nogle få i forvejen. I stedet for at købe et gardin som
skillevæg for det bagerste i rummet, valgte vi at bruge penge på at købe en rigtig skillevæg. For at
gøre rummet endnu mere farverigt, købte vi en tredelt skillevæg i Bolivias farver rød, gul og grøn.
Den nåede dog ikke at blive sat op, imens jeg var der, men er spændt på at se resultatet. Vi købte
også en tavle, fordi vi nogle gange manglede at kunne tegne og forklare for børnene.

Da der før manglede en del materialer i rummet til undervisning og projekter, brugte jeg en del
penge på at købe forskellige ting. Vi købte bl.a. nogle mapper, så hvert barn kan have sin egen
mappe med navn på til deres tegninger og projekter. Førhen lå det rundt omkring i rummet og blev
derfor smidt ud. Nu kan de holde styr på deres ting, og måske giver det mere mening for dem.
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Mit indsamlede beløb var 4450 kr., og jeg har brugt pengene på nedenstående. Ud over ting og
materialer til rummet brugte jeg også nogle af pengene på at give alle børnene i Mercado
Campesino is den sidste dag, jeg var der, hvilket var et ret stort hit i varmen. Da vi skulle holde den
årlige julemiddag for alle børnene fra Tackoloma og Mercado Campesino, havde vi ikke nogen
dessert, så jeg besluttede mig for, at jeg ville bruge nogle af mine indsamlede penge på at købe en
dessert. Jeg valgte at købe noget forskelligt slik og småkager, og så lavede jeg ellers 200 slikposer
til børnene med hjælp fra en af de andre frivillige. Jeg kan kun sige, at børnene blev ellevilde.

Gips: 100,Maling: 78,Reoler: 590,Bokse: 226,Væg/tavle: 488,Materialer som blyanter, sakse, lim osv.: 730,Legetøj: 1350,Is i Mercado Campesino: 45,Slikposer: 206,50,= 3813,50,-
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Jeg havde en del penge tilbage, da vi var færdige med rummet, så jeg besluttede mig for, at jeg ville
forkæle børnene med noget legetøj, fordi de små børn stort set ikke havde noget legetøj i deres rum.

Børnene var desværre gået på ferie, så jeg havde ikke selv mulighed for at kunne give dem det. Jeg
aftalte derfor med en af de andre piger fra projektet, at hun ville give dem det, når de startede op
igen. Hun har fortalt mig, at børnene var meget glade og taknemmelige, og at de virkelig elsker alt
legetøjet. Heldigvis har hun sendt mig billeder, og det er virkelig dejligt og livsbekræftende at se,
hvor glade børnene er.
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Jeg nåede desværre ikke selv at bruge alle mine indsamlede penge, da jeg var der, og jeg har stadig
636,50 kr. tilbage. En af de piger, jeg arbejdede sammen med om projektet, er dog stadig på
organisationen i Cochabamba, og jeg har aftalt med hende, at hun vil bruge resten af mine penge på
at tage børnene med på en udflugt. Da jeg var der, havde vi dem med på udflugt til en poolpark,
som de elskede. Man kunne virkelig mærke på dem, at de nød det, så vi synes, at de skal have sådan
en oplevelse igen.
Til sidst vil jeg meget gerne sige tusinde tak for jeres meget flotte donation! Det var rigtig
overvældende, og jeg er meget taknemmelig for, at jeg fik muligheden for at give de dejlige børn
noget igen. Både jeg, organisationen og børnene sætter meget stor pris på det!
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