
         Stokke september 2020 

Bolivia, mitt kjære Bolivia! 

Høye fjell, dype daler, høyslette, lavland, jungel, dalstrøk, kulde, varme. Finnes det 

større kontraster på jorda? Fattigdom, rikdom, kultur, vennlighet, sang, dans, musikk. 

«Hvorfor er fattige folk så gavmilde»? hørte jeg en som sa for ikke så lenge siden. Jeg 

husker posen full av poteter jeg fikk av familien oppunder fjellet. Far i huset hadde 

fått en sekk med poteter som lønn for et arbeid. Jeg husker alle måltidene jeg fikk på 

min første tur langt inne i fjella det første året mitt i Tinguipaya. Jeg husker de som 

slakta sauen og lagde watia til meg, jeg husker de jeg gikk forbi på stien og ble invitert 

mat av. Smilende, leende, levende mennesker. 

Jeg husker også dama som skoggerlo med to tenner i munnen da jeg svarte «god dag 

mann økseskaft» på hennes språk, quechua.  

Og så husker jeg alle historiene som er blitt fortalt meg, historier med glede og sorg. 

Vanskelige historier om en barndom som forsvant, steforeldre, barnearbeid, overgrep, 

sult, alkohol, oppløsing av familier, overgrep, nederlag på nederlag og slit. 

Forrige uke redda vi livet til en mann på 52 år, en nabo. Han er enkemann og har seks 

barn, der fire av dem enda trenger økonomisk støtte av far. Fem av barna hans har 

vært med i leksehjelpa vår i ulike perioder. Juan, som han heter, er bygningsmann, 

murer og har jobba hardt hele livet for å tjene til det familien trenger. For litt tid 

siden hadde han en ulykke der han fikk noe tungt på foten. Stortåa på høyre fot fikk 

store skader. Han dro hjem og stelte den så godt han kunne, men det var ikke godt nok. 

Det gikk betennelse i tåa, men han hadde ikke penger til den behandlingen han trengte. 

Han hadde brukt opp det han hadde av sparepenger til mat, da det ikke har vært mulig å 

finne arbeid p.g.a pandemien. Secundino fortalte meg om hva som hadde skjedd med han, 

jeg fortalte det videre til lederen i styret vårt i Bolivia, Olivia. Hun fortalte det til 

Roxana som gikk på besøk til familien. To dager etter var mannen på sykehus for å 

amputere tåa. Samtidig var det noen som begynte en innsamlingsaksjon til han her i 

Norge. Han var svært redusert fordi tåa blødde hele tida og han trengte blodoverføring 

før operasjonen kunne finne sted. Operasjonen var vellykket, men de fant kreft i såret 

og at det var på vei til å spre seg oppover i beinet. De tok noen små svulster i tillegg. 

Han trenger nå etterbehandling med cellegift for at kreften ikke skal spre seg. 

Operasjonen kom på rundt 19.000 NOK, vi har klart å samle inn rundt 18.000 NOK. I 

tillegg kommer etterbehandlingen som vi ikke har et klart beløp på enda. Juan er svært 

takknemlig for hjelpen han har fått. Det er barna hans også. Dersom du vil bidra, kan du 

bruke en av disse mulighetene: 
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Korona, Covid 19, pandemi. En verden ute av kontroll. En verden med mistenksomhet, 

uten arbeid, lite mat, dårlig skolegang, familier som sliter – barna oppe i dette. Jeg 

hørte på radioen her en dag ei fra Redd Barna som pratet om familier der det var lite 



mat, ingen hadde arbeid, det var overgrep når voksne er mer hjemme, jenter blir giftet 

bort, vanskene i familiene forstørres. Vi snakket jo om dette her i Norge også. De 

sårbare barna. 

Bolivia stengte ned da vi gjorde det. Skolene har vært stengt siden da og den fysiske 

skolen er kansellert for resten av året. Det er mange døde, mange syke og mange uten 

jobb. To bekjente er døde og flere jeg kjenner har vært syke. Det er sårbart og vondt. 

Nå er samfunnet åpent. Folk klarte ikke å holde seg innendørs lenger, de hadde ikke 

jobb, ikke penger og ikke mat. Nå har smittetallene flatet ut i noen områder, men stiger 

i andre deler av landet. Etter hvert vil det nok synke ganske sakte, men hvor lang tid 

det tar er vanskelig å si. Helsevesenet er overarbeidet, i tillegg til alle de som ikke tar 

kontakt med helsevesenet. Tillit et en mangelvare i Bolivia, så også til helsevesenet. 

Mange dør hjemme. 

Senteret vårt har vært stengt i hele denne tiden og blir stengt så lenge skolene er 

stengt. Likevel har vi ansvar for de ansatte som har fått lønn hele denne perioden. De 

har kompensert med noe vedlikeholdsarbeid på senteret i tillegg til at de har besøkt og 

delt ut matvarer til de mest trengende familiene når det har vært muligheter til det. 

Inntektene i Norge har også sunket de siste månedene. Vi har ikke hatt utlodning, ikke 

fått fra familiære sammenkomster og ingen andre arrangement fordi ingen har kunnet 

arrangere noe. De faste giverne er trofaste og det er vi glade for. Nå har vi lite penger 

på kontoen og vi skal bl.a. lønne personalet ut året. I tillegg har vi tenkt at dersom 

økonomien tillater det kan vi drive nødhjelp til noen av «våre» familier. 

Secundino har satt i gang et kurs i bilmekanikk for unge mellom 10 og 19 år. Han har lagd 

en liten modell av en bil ut i fra rammen på en seng, med lys, blinklys, ratt, pedaler, 

elektrisitet og annet. En svært interessant innretning. Rundt 10 ungdommer har skrevet 

seg inn for å delta. Dette er et svært godt tilbud i denne tida da folk må holde seg mest 

mulig hjemme og mangler arbeidsoppgaver. 

I oktober i fjor ble presidentvalget underkjent. Nyvalg skulle holdes i mai, men etter 

flere utsettelser skal de gjennomføres 18. oktober. Vi får håpe de klarer å gjennomføre 

det denne gangen da folk er utålmodige. Det har vært protester på utsettelser til tross 

for pandemien og smitterisikoen for å gjennomføre valg 

Ønsker dere alle en god høst og «så håper vi inderlig at verden snart normaliseres sånn 

noen lunde igjen både hjemme og borte», som en skreiv her en dag. Vi er takknemlige 

for alle bidrag. 

Vennlig hilsen Dråpen og La Gotita v/Toril Korsvik. 
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