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Lad de smá born komme
til mig

T

Fortcellingen om hvordan nogle ordenss0stre, en pra3st og en
håndfuld frivillige kom til at gore en stor forskel i mange borns liv.

Ecuador for mange år siden. Det bomehjem,
som blev resultatet, har i dag påvirket
mange boms liv. Men også voksnes. De,
der moder bomene som frivillige eller som
besogende, glemmer det aldrig.
Når jeg kommer til bomehj emmet Santa
Maria de la Esperanza uden for kystbyen
Mntanita i Ecuador, modes jeg af en glasde,
jeg sjseldent har modt andre steder. Og jeg
bliver krammet, som jeg aldrig er blevet det
for. Af både drenge og piger. Her cr der cn
stasrk folelse af varme og tillid - noget som
jeg aldrig havde forventet at opleve på et
bomehjem med mange sorgelige skasbner.
”Esperanza betyder håb, og det var det
vi ville med det her bomehjem - skabe håb
hos de bom, der havde mistet al deres tro
på en ffemtid. Bomehjemmet har vi givet
jomfru Marias navn, for hun er jo håbets
mor”, siger Fatima med sit milde smil.
Fatima er en af de sostre, som har vasret
med lige siden starten.
En dor der altid står åben
For 45 år siden rejste soster Isabel og fader
Othmar fra Tyskland på missionsrejse til
Ecuador. De har vseret der lige siden, fordi
de så, der var så store behov, og for 28 år
siden startede de bomehjemmet Santa
Maria de la Esperanza sammen med nogle
sostre fra Ecuador. Bomehjemmet har
udviklet sig og er ekspanderet med årene.
Nu er der 50 pladser. Men lige nu bor der
72 bom på stedet.
”Vi kan ikke sige nej, når bom, som ikke
har noget andet sted at vsere, står uden for
vores dor. Så stiller vi nogle ekstra senge
ind til de andre bom, vi laver en soveplads
i spisekammeret — vi loser det altid på cn
eller anden måde”, siger Fatima.
Ecuador har en kompliceret historie og
her Andes der store sociale problemer.
Politi og sociale myndigheder samarbejder,
når et bam behover anbringelse uden for
hjemmet. Da kan et bomehjem som Santa
Maria de la Esperanza komme på tale. Men
det kan også handle om bom, som ikke har
noget hjem overhovedet. Som dengang
da en hel soskendeflok blev fundet på en
losseplads. Som dengang nogle bom blev
fundet bundne ude i skoven. Som når bom
er blevet smidt foran doren uden at man ved,
hvordan de er kommet herhen. Svage, syge,
sommetider gennemtasskede, sommetider
fiilde af lus og fnat. Det mindste bam som
er kommet til dette hjem var bare nogle fa
dage gammelt. Moderen var 12 år og var
blevet voldtaget af sin morbror.
”Vi er til for at give bornene tryghed
og et hjem. De skal have at vide, at de er
velkomne, at der Andes nogle som ser dem
og geme vil tage imod dem, nogle som
elsker dem”, siger Fatima. Udover at vsere
der for bomene uden forbehold så handler
det meget om - frem for alt i begyndeisen
- at give omsorg for bomenes fysiske
helbred, så de får den rette emEering og den
rette pleje. Mange bom er i dårlig stand når
de kommer til hjemmet, så det er vigtigt til
en begyndelse at få dem gjort helt friske.
For at understrege betydningen af god
ngeringsrig mad er man for nylig begyndt at
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Enflok b0rnfra Santa Maria de la Esperanza er lige blevet d0bt afpastor Helmut fra
0strig — her sammen med bornehjemmets grundlcegger, soster Isabel.

Da jeg har forladt bomehjemmet, foler jeg
mig overvaeldet af den kraft og kaerlighed,
der Andes der. Lad de små born komme til
mig.
Overscettelsefra svensk: Lisbeth Riitz.
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Lses mere om bomehjemmet Santa
Maria de la Esperanza på https://
mjmecuador.com/
Her kan du laese om, hvordan Erwin
Musper sammen med andre frivillige
kaemper for at sikre, at bomene har en
velfungerende hverdag. De frivillige
har blandt andet skaffet penge til at de
har rent vand, gode badefaciliteter og et
kolerum til deres mad.
Men bomehjemmets personale arbejder også for at stötte bomene i deres udvikling. Det sker blandt andet gennem
kunstneriske aktiviteter og psykologisk
rådgivning.

På Santa Maria de la Esperanza er
der selvfolgelig også krybbespil. Her er
hyrderne på vej til den helligefamilie.
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Stiftelsen
Erwin Musper, som viser mig rundt på
bomehjemmet, er en af de frivillige, der bor
i Ecuador. Han er oprindeligt fra Holland,
men har boet i USA i 25 år. I de sidste par
år har han boet i Ecuador sammen med sin
kone. Egentlig havde Erwin taenkt sig at
tage den med ro efter et intensivt arbejdsliv;
men efter at have besogt bomehjemmet
fandt han en ny mission i sit liv. En stor
del af den tid han har tilovers går i dag
til bomehjemmet. Han elsker bomene og
bomene elsker ham.
”Min baggmnd inden for musikbranchen
kommer mig til stor nytte her. Det er
en glsede at lsere bomene at spille på et
instrument. Ind imellem arrangerer vi
koncerter, og så er bomene lige ved at revne
af stolthed”, siger Erwin.
For at fa penge nok til bomehjemmet
har man vEeret nodt til at lave mange
indsamlinger og for at kunne fa mere ind
har Erwin for nyligt med hjEelp fra andre
startet stiftelsen MJM Ecuador. Og der er
meget, man geme vil gore. Blandt andet at
bygge et nyt hus til 22 bom.
Alt hvad vi samler ind går direkte til
bomene. Stiftelsen drives af venner og
donatorer og vores arbejde er ulonnet, siger
Erwin. MJM står for Muriel og Jeroen
Musper. De var to af Erwins egne bom,
men mistede livet på grund af en dodelig
sygdom. Med deres navn haedrer stiftelsen
deres korte liv.
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Behovene er store

nemlig rundt i Ecuador for at grundlsegge
flere bomehjem i samme ånd som Santa
Maria de la Esperanza.
Bornehjemmet tager regelmässigt imod
frivillige udefra som bliver
der for lsengere tid. Da jeg
besoger bornehj emmet, er der
to unge kvinder fra USA som
har vEeret der i henholdsvis
fire og seks måneder sammen
med to mandlige frivillige. En
hel del personer fra området
giver forskellige former for
stötte. Tit er det mennesker
fra andre lande, der er flyttet
til Ecuador, da de blev pensionister. Disse
frivillige betyder meget, da behovene på
bomehjemmet er store. Jeg får også lov
til for en stund at blive en bekraeftende
voksen, da et af bomene tager mig i hånden
og vil vise mig sit VEerelse, ja helst hele
bomehjemmet.
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give tccnagcbomcnc på hjemmet hver deres
lille have, hvor de kan dyrke grontsager.

De syv sostre, som startede, er stadigvsek
på bornehjemmet. Det her er deres livs
mission. Og der er altid nogle sostre til at
tage sig af bomene dognet mndt. Det kan
vsere et barn som er uroligt og behover
nogen at tale med og stötte sig til.
Udover sostrene er to socialarbejdere og
to bomcpsykologcr ansatte på hjemmet.
Mange af bomene har traumatiske oplevelser med sig i bagagen, og de behover hjselp
til at bearbejde dem. Soster Isabel er der
derimod ikke så meget lamgere. Hun rejser
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Tekst: Ann-Britt Sternfeldt. Foto: Erwin Musper
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Og så kom julemanden medflotte gaver ...
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OSoster Fatima sammen med et barn der fyldet ét år.

