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Udsigt

Nyt fra bestyrelsen:
Først ønsker vi jer alle rigtig godt nytår.
Dernæst kan vi fortælle, at vi har været så heldige, at Jens, som jo er
bosiddende i Cusco, har været hjemme i julen og har medbragt en del Peru
ting, som vi kan sælge på vore markeder.
Vi benyttede derfor lejligheden til også at holde et bestyrelsesmøde straks i
januar, mens Jens stadig var her.
Det er altid rart at høre, fra en som lige kommer derfra, hvordan det går på
Inti.
Jens kunne meddele os, at der ikke længere kommer så mange børn som
tidligere, på Inti. Årsagen til dette skal nok ses i lyset af, at Inti ikke fysisk ligger
lige netop der hvor behovet er størst for tiden.
Dette har så ført til, at Jens har vendt blikket mod et nyt projekt, hvor der
virkelig er brug for hjælp.
Læs mere herom på side 6.
Bestyrelsen er dog enige om, at vi ikke på nuværende tidspunkt kan støtte
dette projekt, da vi har rigeligt at gøre med indsamling af penge til de
forpligtelser vi har til bl.a. Ung I Uddannelse på Inti.
Skulle du føle for at støtte dette projekt direkte, så har du mulighed for at gøre
det ved at indbetale din støtte til den ene af vore to konti, som står i det gule
felt på side 2.
Hvis du donerer et beløb, så skal du mærke indbetalingen ”Dolores”, som er
navnet på lederen på stedet.
I sidste nummer af Nyhedsblad efterlyste vi mailadresser til vore medlemmer,
for vi ad den vej kan sende informationer og Nyhedsblad. Kun nogle få har
reageret og tak for det, men vi mangler stadig en hel del, så vi opfordrer endnu
engang til at skrive eller ringe til os og oplyse os mailadresse, hvis ikke man
allerede har gjort det.
Vi har heldigvis også i år haft et godt julesalg af Peru ting på to Steinerskoler og
havde næsten udsolgt, men så var det jo heldigt at Jens var hjemme i julen og
havde medbragt nye varer, så vi er klar til nye markeder her i 2018
Som vi skrev i sidste nummer af Nyhedsbladet, at Jette Espersen skulle besøge
Gusco i januar måned, så venter vi nu spændt på at hun kommer retur og kan
fortælle os om sine oplevelser og om sit møde med de unge.
Afslutningsvis så prøv at gå ind på vor hjemmeside, som er kommet til at se lidt
anderledes ud. Vi har dog endnu ikke fået oversat nogle af teksterne til spansk
og engelsk endnu, men det er under udarbejdelse.
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Generalforsamling:

Indkaldelse til generalforsamling i Solens Børn
Onsdag den 7. marts 2018 kl. 19.00 - 21.00
Ansgarkirken, Mågevej 33, 2400 København NV
Dagsorden
1.

Valg af dirigent & referent

2.

Bestyrelsens beretning

3.

Forelæggelse af årsregnskab og fastsættelse af kontingent for 2019

4.

Indkomne forslag

5.

 Fra medlemmerne
 Fra bestyrelsen
Valg til bestyrelsen

6.
7.

 Aase Johannessen
 Merete Boye-Hansen
 Bente Braarud
 Jette Espersen
Valg af revisor
 Morten Jørgensen
Eventuelt

modtager genvalg
modtager genvalg
modtager genvalg
Nyvalg
modtager genvalg

Tilmelding: af hensyn til kaffe/the og kage, bedes du venligst give besked om din
deltagelse enten pr. mail til: info@solensboern.dk eller tlf. nr. 22 36 70 37.
På forhånd tak.
Bemærk at forslag til dagsordenens punkt 4 skal være Aase Johannessen i hænde
senest den 21. februar 2018, med post til:
Aase Johannessen, Lykkesholms Allé 3 D 1.tv., 1902 Frederiksberg C eller pr. mail til
info@solensboern.dk
Vi vil glæde os til at se dig til generalforsamlingen. Når regnskabet for 2017
foreligger, vil det blive offentliggjort på hjemmesiden www.solensboern.dk
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Økonomi:
Heldigvis gik vi ud af året 2017 med lidt penge på kontoen. Det er altid
ubehageligt, når vi ikke holder skindet på næsen.
Pengene, som vi har fået ind via kontingent, donationer samt fonde og
markedssalg, går nu ubeskåret til Ung i Uddannelse – så qua vi har haft et
spare år, har vi fået styr på økonomien og har kunnet afholde vore
forpligtigelser overfor Ung i Uddannelse.
Kontingent opkrævning bliver udsendt gennem Nets i februar. Vi håber I alle
fortsat vil hjælpe os, så vi kan få uddannet de unge, så de får et bedre liv end
det de har oplevet som børn.
Ny Donation fra Møenbogaardfonden
Det er med stor glæde vi kan meddele, at Møenbogaardfonden i Nykøbing
Falster har kontaktet os om, at vi vil modtage 10.000,00 kr. En meget stor tak
skal lyde til Møenbogaardfonden.
Pengene skal gå til Ung I Uddannelse og vor glæde er meget stor.
Sidste år var vi også heldige at modtage en donation, men vi havde ikke
forventet det igen i år, så derfor kan vi ikke få armene ned af ren glæde.
Donationen overrækkes os mandag den 12. februar, hvor et par fra bestyrelsen
kører til Nykøbing Falster for at tage imod.
Tusind tak til Møenbogaardfonden.
Aktiviteter / hvor kan I møde os:
Dato:

kl.:

Aktivitet:

28. februar
07. marts
07. marts
17. juni

18.30
18.00
19.00
10.00

Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde,
Generalforsamling, Ansgarkirken, Mågevej 33
Sommerfest, Ansgarkirken, Mågevej 33, 2400 NV.

Billedet herover er fra Inti’s 18 års fødselsdag sidste år.
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Jens fortæller om evt. nyt projekt:
Værestedet INTI HUAHUACUNA, ikke at forveksle med Inti Runakunaq Wasin,
blev oprettet i 1999, hvor de fik et hus i det mest fattige område af Cusco, ved
hjælp af en hollandsk donation, – området hedder Santiago. Siden er der ved
hjælp af kommunen kommet en lille børnehave til med børn fra 1-5 år.
Børnehaven ligger op ad bjergskråningen, kaldet Las Flores. De to steder er
gennem alle årene ledet af Dolores, der i dag får hjælp af David, en ung mand,
der tidligere selv har gået på stedet.
Der er ca. 40 børn i børnehaveafdelingen. De 7 af dem kommer der gratis,
mens resten betaler et minimum beløb. Tidligere var det helt gratis for dem
alle, men tiderne gør det svære for Dolores at få midler til at betale de faste
udgifter.
Det område børnehaven ligger i, er også dér hvor affald fra Cusco køres op.
Derfor har mange af børnene udslet / eksem, fordi de roder i affaldet for at
finde brugelige ting til at få en hverdag til at fungere. Samtidig er de ofte
underernæret.
Stedet har brug for hjælp. 3 til 5 dage om ugen tager en hjælper ved navn
Carlos op til børnehaven, hvor de sætter nogle aktiviteter i gang. Jens betaler
Carlos et beløb hver uge for at tage derop. I Julen 2017 fyldte Jens og Olga
(Jens` kone) en bil med varer og lavede et event. Der kom 130 børn, så det var
en stor succes.
I 2017 har der været 7 unge mennesker fra Danmark i henholdsvis praktik og
som frivillige i INTI HUAHUACUNA. Det vil være til stor gavn og glæde for
børnene og stedet, hvis flere fra Danmark har lyst til at komme.
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Beretning fra praktikforløb:
Vi er 4 studerende i alderen 22-30 år, som til hverdag studerer på
Professionshøjskolen Metropol i København, på uddannelsen Katastrofe- og
Risikouddannelsen. Vi har i vores uddannelse et internationalt praktikforløb,
som vi har taget i Peru. I vores praktikforløb har vi arbejdet for organisationen
Inti Huahuacuna.
Under praktikforløbet har vi været indlogeret i lejligheden over Jens’s klinik
Kauna. Forholdene hos Jens har været rigtig gode og der har været god plads
og ro. Jens har været en stor hjælp med lokal indsigt og sprog. Han har hjulpet
med alt, både praktisk og med udfordringer som vi har mødt. Vi har følt os
meget velkomne og alle medarbejderne har behandlet os godt og været så
søde og imødekommende. Vi vil klart anbefale fremtidige frivillige/praktikanter
at bo hos Jens.
Vi har i 6 uger været knyttet til de to projekter, Inti Huahuacuna og Las Flores.
Der har været en opdeling af arbejdsopgaver i børnehaven, hvor Rune og
Henrik primært har hjulpet med at forbedre de fysiske rammer, herunder
oprydning og praktiske opgaver med bl.a. reparation af forskellige ting.
Mie og Rebecca har hjulpet Gladys og Dolores med arbejdet med børnene, og
de har bidraget med engelskundervisning til børnene. Undervisning som alle fik
gavn af. Derudover har de hjulpet til, når børnene skulle spise, lege, have
undervisning, oprydning og øvning og forberedelse af danseshowet, som blev
vist til juleafslutningen i december.
Der har været lidt udfordringer i forbindelse med sprog, da ingen af os,
praktikanter, er flydende i spansk. Men vi fik rigtig god hjælp af en anden
praktikant, Ditte, og har modtaget spanskundervisning under forløbet.
I projektet Las Flores, har vi hjulpet David og Carlos med arbejdet med
børnene.
Vi har leget, spillet spil og bold, og hjulpet til ved festen som blev afholdt af
Olgas elever i december.
Vi har også i Las Flores bidraget med engelskundervisning til børnene og
praktiske opgaver, såsom oprydning.
Vi har lavet lidt kampagnearbejde for Dolores’ sommerskoleprojekt, hvor vi har
delt flyers ud og hængt plakater op.
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Det tog noget tid at komme i gang med arbejdet, da der var lidt forvirring om,
hvad vi kunne som studerende og hvad praktikstedet kunne tilbyde, men efter
en grundig forventningsafstemning kom vi frem til arbejdsopgaver.
Vi har haft fri mulighed for, at give forslag til nye opgaver, og de har været
gode til at sætte os i gang med ting.
Dolores har været utrolig sød, tålmodig, og samarbejdsvillig, og hun har været
opsat på, at vi skulle gå herfra med ny læring, men ville samtidig også gerne
lære noget af os.
Til fremtidige praktikanter / frivillige vil vi klart anbefale, at man har gode
sprogkundskaber i spansk, da det gør arbejdet mindre kompliceret og meget
nemmere for kommunikationen, og man derfor vil kunne få mere ud af
opholdet.
De varmeste hilsner fra
Rune, Henrik, Mie og Rebecca

Billede fra festen i Las Flores
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