Dette året har vært et aktivt år- først
noen måneder i Paraguay fra mars til august- siden Spaniatur på OJ. -og ny tur til Paraguay i
nov – desember for innvielse av to skoler og avslutning av regnskap m.v. Vi er takknemlige
for at vi som pensjonister kan være med å hjelpe indianerne i dette vakre landet. Det er nå
stor spenning om hva den nye presidenten kan få til av hjelpetiltak- ikke bare for indianerne,
men også for mange andre som er fattige i dette landet.
Dette er skolen i Ache-kolonien Kuentuvy innviet den 6.nov. Her bor det 40 familier, og de
aller fleste er kristne. De har et område på mer enn
40 000 dekar , som for det meste er dekket av skog.
Her fins det ennå ville dyr som de kan jakte på,
men bare med pil og bue. På innvielsen spiste vi bl.
a. beltedyrkjøtt. De er flinke til å arbeide- og har
fine åkrer som de arbeider sammen på. De er svært
vennlige mennesker, og gleder seg stort over
den nye skolen.

Fra innvielsen i kolonien Yvaiyu. den 5. nov. Her
er det ordføreren i kommunen som takker for
den nye skolen, sammen med høvdingen og lærere.
Her ligger det flere kolonier i nærheten, så her vil
det bli et skolesenter. Nå har de også et kontor
hvor de kan oppbevare viktige dokumenter, noe de
ikke har hatt til nå. Her bor det Ava-guarani –
indianere.

For Yvonne 32 , Nathalie 10, Malena 4, og Rune 34, har det også vært et år med mye
reising. De bodde i Trøgstad mens Yvonne gikk på fengselsskolen i Oslo. Der var hun ferdig
fengselsbetjent i slutten av november, og hele familien er nå tilbake på Nærbø- hvor vi også
skal feire jul sammen. Dette året har vi opplevd en stor sorg, da Anne-Lises yngste søster
Karin døde den 10. oktober bare 51 år gammel.
Vi vil få ønske dere alle en riktig god jul og et velsignet nytt år, og takke for samarbeid og
forbønn dette året. Vi regner med å reise ut til Paraguay i mars neste år.
Hjertelig hilsen fra deres venner

Anne-Lise og Ole Johs

