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Følgjande skal veljast:

Kven har røysterett?

Sammen for Guatemala

Idas hjelpefond (IHf) og eivindsholen fUs 
barnehage inngår langvarig samarbeid.
trude lea | tekst
tl@jbl.no

barn HJelPer barn: Det fer-
ske, treårige prosjektet har fått 
tittelen «Sammen skal vi flette 
hjerter og barnehender». 

Dette vil også være temaet på 
et arrangement i kaféen i Bryne 
mølle søndag. Der skal første del 
av samarbeidet vises fram.

– Det blir tredje året på rad jeg 
organiserer dette. Jeg synes det er 
en fin måte å samle lokalmiljøet 
på i travle førjulstider - og samti-
dig vise den største bidragsyteren 
til IHF hvor pengene deres går. 
Samtidig går hele overskuddet av 
kakesalg og annet, direkte til fon-
det, sier grunnleggeren av fon-
det, Ida Jaarvik Hetland.

Holdningsendring
Hun er glad for å ha fått med seg 
styrer i FUS Eivindsholen barne-
hage, Tanja Bø Uggerud, på laget. 
Sistnevnte var nettopp på besøk 
hos Hetland, som for tiden bor i 
New York, for å diskutere innhol-
det og visjonen med prosjektet.

Målet er at IHF og Eivindsho-
len skal jobbe med barna for å 
skape en holdningsendring. Det 
skal skje gjennom engasjement, 
kunnskap og undring og med fo-
kus blant annet på på glede, kjær-
lighet, mangfold, hjelpsomhet og 
raushet.

– Vi tror at summen av denne 
verdiskapningen vil være med på 
å endre verden til det bedre, sier 
de to.

Vennskapsbånd
Iallfall vil de to partenes samar-

beid føre til forandringer for vel-
dig mange. 

– Planen er at IHF i 2013 skal 
starte en liten barnehage/før-
skole, ettersom jeg har satt et 
stort behov for dette i flere av om-
rådene hvor noen av IHF-barna 
bor. Denne barnehagen skal være 
vennskapsbarnehagen til Eivinds-
holen, og at barna skal lære om 
hverandres kulturer i tillegg, sier 
Hetland entusiastisk, og får be-
kreftende nikk fra Uggerud.

– Barna skal ha kontakt med 
hverandres hverdag for å lære 
mer om både likheter og forskjel-
ler mellom de to kulturene. Det 
er fantastisk når barn kan hjelpe 
andre barn som ikke har det like 
godt som dem, samtidig som vi i 
Norge også kan lære noe fra Gua-
temala. Nettopp dette ønsker vi å 
fokusere på, sier Uggerud.

utstilling 
På søndagens arrangement i 
Bryne Mølle blir det en utstilling 
av arbeider laget av både barna 
og de ansatte i barnehagen, som 
har jobbet dugnad for å få alt fer-
dig. Det blir også en film om hva 
som rører seg i Guatemala for ti-
den.

I tillegg blir det salg av IHFs 
egne gavekort og kalendere, og 
ikke minst hjemmelagede lap-
per, kaker, gløgg og kaffe, for å 
nevne noe. 

– Vi garanterer god stemning 
for dem som tar en pause fra før-
julsstria, lover Hetland og Ugge-
rud, som gleder seg veldig til å 
jobbe sammen.

– Dette blir uten tvil et stort og 
viktig samarbeid, sier de to.

FLAGGER SAMARBEID: Tanja Bø Uggerud (t.v.) i Eivindsholen FUS barnehage og Ida Jaarvik Hetland med Guatemalas flagg. Søndag viser de frem en del av samarbeidet i Bryne Mølle. 
(Foto: Åge Bjørnevik)


