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Kjære medarbeidere:
Det blir et litt redusert nyhetsbrev fra Svalene denne gangen; det er ikke
så mye nytt fra Lima eller Cristiania, ettersom landet fremdeles er nedstengt. Vi
vet at lærerne jobber hjemmefra; de har datamaskiner som de bruker til
hjemmeundervisningen. Skoleåret «startet» igjen 1. mars. Skolen hadde da fått
anskaffet flere laptops, som de lånte ut til elever som søkte om det.
I anledning kvinnedagen den 8. mars laget noen av elevene fra Cristiania
en video som de publiserte på YouTube. Det var en oppfordring til å bryte med
gamle mannssjåvinistiske tradisjoner, og se på kvinnelige forbilder. Det er kjekt
å se hvor flinke jentene er til å gjøre dette, og det lover godt for elevenes
fremtidsmuligheter.
Når det gjelder smittesituasjonen forteller rektor at familien til en av
lærerne har hatt COVID-19, og flere av elevenes familier har også vært smittet.
Men heldigvis har ingen omkommet, men noen har ettervirkninger.
Andre søndagen i mai var det morsdag i Peru. I den anledning ville
Cristiania gi elevenes familier en ny nødrasjon med mat. Dette ble gjennomført
som de andre gangene før, og denne gangen hadde de tatt med et kakestykke til
hver mamma.
I den siste meldingen vi har fått fra Cristiania er rektor mer optimistisk:
vaksinasjonen er i gang. Hun hadde fått sin første vaksine; det var nå de over
60 år som fikk første stikk. Men sammenlignet med norske forhold, vil det jo ta
tid før det monner i en storby som Lima (ca. 10 mill. innbyggere).
Svalene håper på en lettere hverdag her hjemme, etter hvert som
smitterestriksjonene opphører. Vi ønsker dere alle en fin sommer!
Vennlig hilsen
Tordis Ibanez
Leder
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Fra matutdelingen

Det var viktig å få med et kakestykke til mødrene denne gangen…
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En mor viser stolt fram PCen hun har fått låne på skolen
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