
Takk for din gave!   

Valeria forteller 
Hei! Jeg heter Valeria, er ti år og har bodd hele 

livet mitt i Manantiales. Jeg bor sammen med 

pappa, mamma og broren min Faber som er tolv 

år. Jeg liker nabolaget, men ikke områdene med 

myr. Jeg går i fjerdeklasse og favorittfaget mitt er 

spansk.  

Jeg liker bydelshuset fordi de ikke bare gir ut mat, 

men arrangerer aktiviteter for oss og! Shalom 

(colombiansk misjonskirke i Medellin) er en kirke 

som hjelper. Favorittmaten min er bønner med 

chorizo-pølse, ris og egg. Jeg liker ikke ris med 

gulrøtter. På fritiden liker jeg å stå på rulleskøyter, 

spille spill og se på filmklipp av artisten Katie  

Ángel på Youtube.  

Når jeg blir stor vil jeg studere medisin. Heltinnen 

min er mamma og drømmen er å ha en stor  

plasma TV!  

Matprogrammet i Manantiales 

Kjære giver 
Siden sist har vi holdt fire samlinger for bydelens 

barn, ungdom og mødre om rus og prostitusjon. 

Vi ønsker å skape bevissthet og gode samtaler 

om temaene og håper det kan virke forbyggende. 

Vi serverer fortsatt 110 varme lunsjer (som er 

hovedmåltidet her i Colombia) fem dager i uka, 

og øker til 200 lunsjer tre av de dagene. Vi holder 

og ukentlige bibelgrupper og snakker mye om 

familieliv og svangerskap med mødrene.  
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En mor forteller 
Jeg heter Leidy Siomara og er 25 år. I ti år har vi 

bodd i Manantiales. Det er meg, moren min, to 

søstre, fire brødrene, datteren min Karol (5) og 

nevøen min. Jeg liker nabolaget, på tross av 

utfordringene med drikkevann og bråket i  

helgene. Vi trenger lekeparker for barn og en  

helseklinikk. Jeg fullførte videregående og  

studerte for å bli arbeidshelsetekniker, men ble 

ikke ferdig. Nå er jeg husmor. På bydelshuset  

serverer de god mat og det er et flott tilbud. De 

kristne fra Shalom liker å hjelpe familier og ung-

dom. På fritiden liker jeg å lese og jeg vil gjerne 

bli psykolog.  


