
      
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Kjære faddere og medarbeidere i barnelandsbyen Nueva Esperanza! 
Her kommer et nytt fadderbrev  

 

   
Velkommen til oss I barnelandsbyen “Nytt Håp” Her ser dere hvordan hjemmet vårt  ligger I terenget under  veien opp til 

Kristusstatuen. Bussen vår tar oss daglig til og fra skolen og andre aktiviteter.  
  

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Barnelandsbyen kontakt i Norge 
 

Tønsberg Pinsekirke Betania 
Skogergaten 3 
3112 TØNSBERG, NORGE. 
Tlf: 33 30 72 60 
liv@tonsbergpinsekirke.no 
 

Kontonr. 2400 30 65401 

Barnelandsbyen kontakt i Sverige 
 

David och Åsa Markström 
Klockargårdsgatan 7 
565 31 Mullsjö, SVERIGE. 
barnbyn-vine@live.se. 

Kontonummer 8354-3, 3175284-3 
Bankgironr.  5336-3404 

NYE BARN! 
I forrige fadderbrev fikk dere hilse på 4 nye barn.  Siden da har ennå 8 nye barn kommet til barnelandsbyen. 

 
↑↑De to brødrene Osmar 7 år og Rene 3 år,      ↑Milagros 8 år og ↑Nelson 9 år 

↓↓Søsknene Melani Blannca 16 år Erika Cristina 11 år, Andrès 9 år og Santiago Josué 5 år↓↓ 



 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
Unge frivillige 

fra kirkene 
kommer på 

besøk I 
helgene. De er 
til stor hjelp og 
støtte for våre 
tenåringer og 

barn. 

En spesiell dag for 
Abigail, Guter og 

Sebastian. Dagen var 
kommet for flytting til 
familie og sin mor. 

Barnelandsbyen har 
støttet familien med 
bolig, utstyr og mat. 
Sosalarbeideren vil 

over tid følge 
familien.opp 

Feiringer, utflukter mm 
I høst har vi feiret Bolivas dag, Cochabambas 
dag samt feiret flere  barn og unges 
fødselsdager. Her bilde hvor Zaida feirer  sin 
19 års dag. I tillegg har vi.hatt flere små 
utflukter til steder I nærheten. For de nye 
barna er det viktig å bygge gode relasjoner til 
barna I huset de bor og til resten av VINE fam 

Kjøleskap 
I forrige fadderbrev 

fortalte vi om 
behovet for nye 

kjøleskap I barnas 
hus. Dere fulgte opp, 

og nå er 
kjøleskapene på 

plass. Vi takker dere 
for at dere gjorde det 
mulig å kjøpe disse! 

Barna har hatt 
helsekontroll. De er 
ved god helse, men 

noen trenger 
spesiell 

tannbehandling og 
andre trenger 

briller. 
På bilde viser de 

stolt fram sine nye 
briller. 

Takk kjære faddere for alt dere gjør for oss.   

Takk også for gaver til våre fødselsdager! 
På grunn av dere har vi mulighet til en  
trygg oppvekst, skolegang og gode venner   
 
Med dette bilde fra en tidligere juleforestilling 
ønsker vi dere alle «Feliz Navidad» God Jul  
Og et Godt Nytt År! 
 

Mange hilsener fra hele  
VINE-familien i Cochabamba 
 


