
Takk for din gave!   

Adriana, mor, forteller 
Mitt navn er Adriana og jeg er 27 år gammel. Jeg ble 
født i Unguía, Choco, men siden 2009 har jeg bodd i 
Manantiales. Jeg har en sønn, Dilan Santiago, som er 
7 år gammel. Vi lever et veldig rolig liv, på tross av 
utfordringene med vanntilførsel og slåsskampene her 
i området.  
 
Santiago har vært med i matprogrammet siden  
februar og maten er utmerket! Det er god oppfølging 
og en hjelp for meg. Jeg skulle ønske de utvidet 
lokalene til matprogrammet, for å få mer plass til 
aktiviteter for barna. Jeg deltar i bibelstudiet for 
mødre.  
 
Min favorittmat er bønner, kylling og ris. På fritiden 
liker jeg å lese og tegne, og favorittsporten min er 
fotball. Jeg liker mangfoldet i naturen i Colombia. 
Det er trist at det ikke finnes ressurser eller jobber 
for de fattige. Mitt ønske er å studere skjønnhet og 
velvære, og ha en bedrift og et eget hus. Gud er mitt 
forbilde og Hans ord oppløfter meg. 

 

Matprogrammet i Manantiales 

Kjære giver 
Vi startet matprogrammet igjen 19. april etter 
påske og holdt på til 10. juni da  
sommerferien begynte. Fra 12. juli har vi holdt 
åpent for 140 personer. Behovet er egentlig mat 
for 200 personer, men matvareprisene har gått 
opp så vi har måttet redusere kapasiteten noe. 
Hver 14. dag har vi bibelstudium med mødrene i 
prosjektet og siden sist har vi hatt festlunsj for 
mødrene.  

 

November 2022 

Juan Felipe forteller 
Hei! Jeg heter Juan Felipe og er 7 år gammel. Jeg 
bor i  Manantiales sammen med moren min Milena, 
faren min Andrés og lillebror Sebastian (4 måneder). 
Jeg liker nabolaget fordi jeg kan løpe her, men skulle 
ønske vi hadde en park. Jeg liker ikke forurensning 
og blir trist når jeg tenker på hvor forurenset 
Colombia er.  
 
Jeg går i andreklasse og favorittfagene mine er 
matte og engelsk. Jeg liker ikke religion. Jeg har vært 
med i matprogrammet i ett år og maten er veldig 
god! Jeg liker når vi gjør andre aktiviteter og, som en 
gang vi bakte kjeks. Favorittmaten min er pølse med 
pomfritt. Favorittsporten min er friidrett. Når jeg blir 
stor vil jeg bli politi.  


