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Tack för att ni stödjer barnen i Santa Cruz
Tre av SOS-familjerna inom Plan 4 000 har
hittills kunnat flytta in i sina egna nybyggda hus.
Fem familjer bor fortfarande kvar i hyrda
bostäder.
För familjerna i de hus där Lotus bidragit till
byggnation och drift av har livet förändrats till det
bättre. SOS-föräldrarna känner att de har ett
eget hem som är anpassat för en stor familj och
barn och vuxna har lärt känna familjer i
grannskapet.
Det pågår projektering och planering av fler hus
men vi har ännu inte fått något datum för
byggstart på de nya bostäderna.
Det här arbetet hade inte varit möjligt utan er.
Tack för att ni ger barn i Bolivia en trygg
uppväxt!
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Vi förverkligar FNs mål för en hållbar utveckling
2015 antog FNs medlemsstater en plan för en hållbar framtid. En ambitiös strategi med 17 delmål
som ska utrota extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor och lösa klimatkrisen i världen till år
2030. För SOS Barnbyar är de här målen en bekräftelse på att vi är på väg mot rätt håll. Era insatser
för SOS Barnbyar jobbar särskilt för att förverkliga följande delmål:

1, Fattigdom är det allra vanligaste skälet till att barn överges. Våra insatser syftar till att barn och
familjer långsiktigt ska kunna försörja sig och av egen kraft skapa en bättre framtid.
4, Utbildning är en förutsättning för att skapa en bättre framtid. Barnen i våra verksamheter får stöd
och uppmuntran för att utbilda sig för framtiden.
10, Minskad ojämlikhet Vi hjälper barn, familjer och samhällen att bryta onda cirklar av fattigdom och
utanförskap.
16, Fredliga och inkluderande samhällen Genom att stödja enskilda barn och familjer, men också
hela lokalsamhället, bidrar vårt arbete till att skapa ett fredligt och inkluderande samhälle.
17, Genomförande och globalt partnerskap Vi samarbetar med privatpersoner, myndigheter och
företag i alla våra verksamheter. Lotus och andra företagspartners är en viktig del av både finansiering
och genomförande av våra insatser runt om i världen.
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Två gånger i veckan träffas barn, unga och föräldrar en av villaträdgårdarna för att fika, umgås och spela olika instrument.
Foto: SOS Arkiv.

Fritidsklubb i trädgården
Att umgås och hjälpas åt grannar emellan är en viktig del av umgänget bland både SOSfamiljer och andra i grannskapet. En av grannarna har startat en barnklubb dit barn och unga
kan komma två gånger i veckan för att lära sig spela olika instrument.
I slutet av varje ”lektion”, när föräldrarna kommer för att hämta sina barn, bjuds de på mat eller
fika. Här lär familjerna känna varandra och erbjuda varandra stöd. Grannsämjan är stark och
barnen känner trygghet i att de känner familjerna i närområdet.
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Mamma Carola och hennes dotter Elisabeth. Foto SOS Arkiv.

“Nu har vårt hus blivit ett riktigt hem”
Mamma Carola bor med sin familj i det nybyggda huset i Santa Cruz där invigningen ägde
rum. Hon känner att hon äntligen har fått ett riktigt hem för sig själv och sina barn.
Carola tycker om att jobba med sitt hem och att fixa för att göra det mysigt. Hon är jätteglad
över att hon nu kan styra och ställa med inredning och pynt för att få ett personligt inrett hus
där alla kan trivas. Hon älskar också trädgårdsarbete och har äntligen fått möjlighet att både
skapa vackra planteringar och att odla frukt och grönsaker till hushållet.
Dottern Elisabeth är 17 år och snart på väg ut i vuxenlivet. Hon tycker om att ta ansvar
hemma, att lära småsyskonen att bädda sängen, städa badrummet och hålla ordning i sina
rum. För Elisabeth är det viktigt att lära sig sköta ett hem men också att få känna att de sju
barnen i familjen och mamma Carola är en riktig familj som ställer upp för varandra.
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