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Månedens første uke gikk til innkjøp av uniformer og annet skolemateriale, samt mye
leking ute for barna. De store jentene hadde en kveld med kortspill og en ”jentekveld”
med de frivillige der det ble spilt spill, de så film og sang karaoke utover kvelden –
sistnevnte var meget populært da de fikk være oppe til over midnatt J De ble også en
”spa-søndag” der hår ble klippet, manicure og pedicure ble nøye gjennomført med
allsang av jentenes favoritt; romantiske ballader.
Den første uken i mars fikk vi også en ny frivillig. Andre er 22 år gammel, født og
oppvokst i USA med Peruanske foreldre. Han har studert psykologi i Nederland og skal
nå være hos oss i 3 måneder.

Etter tre måneder med sommerferie betyr mars starten på et nytt skoleår for barna på
barnehjemmet. Barneskolen startet mandag 7 og ungdomsskolen – videregående
(secundaria) startet den 14. I år skal 13 av 15 barn på skolen, så nå ble det plutselig tomt
her på dagtid. Vi gleder oss til å følge de gjennom et nytt år med nye utfordringer og
forhåpentligvis mange fine øyeblikk med mestring!

Skoleåret 2016 blir slikt for våre barn:
Førskole, 3 år: Dayana
Førskole, 5 år: Brayan og Juana
1klasse på Prosjekt Peru: Liliana og David
2klasse på Prosjekt Peru: Sandra og Herlin
6klasse på Prosjekt Peru: Sara og Thalia
4klasse på Juan XXIII (vgs): Esmeralda
5klasse på Juan XXIII (vgs): Jacqueline
Reyna går i en spesialklasse på privatskolen Juan XXIII for barn med spesielle
utfordringer og Yahayra skal begynne å studere på Industriell Administrasjon på
Instituttet SENATI i Chiclayo.
Bursdag!
Den 9. Mars var det duket for fest i hus 04 da Reyna fylte 13 år. Ettermiddagen var fylt
med leker, dans, godter, kake og sang! Her avbildet med sin storesøster Esmeralda (16).

Bygging av ny lekeplass
Den gamle lekeplassen har stått i mange år i hardt vær og da vaktmesteren erklærte den
farlig fordi termitter har spist opp treverket innvendig – ja da var det ikke stort annet å
gjøre enn å bygge en ny. Barna er veldig glade i lekeplassen og bruker den daglig. Så da
begynte Avel og José å bygge rett før påske! Vi håper den vil stå helt ferdig i
begynnelsen av april, en tredjedel er på plass enn så lenge J

Påskekos
Det ble langhelg på oss da den 24 og 25 var røde dager, så det ble ulike aktiviteter som
tegning, påskedekorasjon, volleyball og annen lek disse dagene. Offisielt er det høst hos
oss nå, men solen varmer mer enn godt nok fortsatt ;)

Avslutningsfest for Sonja
Etter 6 måneder på barnehjemmet og skolen er Sonjas tid hos oss over for denne gang.
Vi setter utrolig pris på din forståelse, tålmodighet, kreativitet og kjærlighet til barna!

