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Am Summer huet ANDAMOS um
internationale Scoutscamp Go Urban
deelgeholl. Duerch e Rollespill hunn
déi kleng Scouten um egene Leif
erfuer, wat Kannerarbecht a Bolivien
bedeit.
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Muchas gracias!merci

De Paul vun Esch erzielt iwwer den “Pauls mobiler Laden”:

“D’Lynn, d’Julie an ech hunn Ouschterär, Kaarten, Gebees a Kärzen
verkaaft. D’Leit aus der Noperschaft hunn gären bei eis kaaft, wëll et
fir e gudden Zweck ass! Am ganze Joer hu mer bal 500 Euro erakritt.
Ech sinn frou ze héieren, dass eis Suen benotzt kënne ginn, an ech
mengen, dass si an di richteg Hänn kommen.”

2017 war Andamos “on Tour”:
Mat engem Stand zu Elwen um Konschtmaart
an zu Miersch um Sponsored Run vum Lycée
Ermesinde.

An der Adventszäit ware mer zu Luerenzweiler
um Chrëschtmaart; och am LHCE zu Esch war
Andamos mat engem Stand vertrueden.

Eng ganz Rei vun Vereenegungen haten d’Iddi, fir d’Projeten a

Bolivien an am Chile mat engem Don ze ënnerstëtzen. Vun hei aus

nach emol e grousse Merci - Dir kënnt d’Gewëssheet hunn, dass Är

Suen sënnvoll investéiert ginn!

Muchas Gracias un:

Fraen a Mammen vun Hëpperdang

Fraen a Mammen vun Wilwerdang

Amis du Lycée Ermesinde

Lions Club Sirius Luxembourg

Liichtekanner vun Ierpeldeng

Theaterequipe vun Wilwerdang

Kanner aus dem 

Quartier Dellhéicht vun Esch



Enn vun engem Joer ass oft d’Geléenheet, fir mat Alem
ofzeschléissen an sech op Neies ze besënnen. Bei
Andamos kucke mer gären no hannen, well eis dëst u flott
Momenter denke léisst, déi mer ënner eis haten, awer och

zesumme mat ville Frënn a Kollegen. Ee vun dëse Momenter hate mer
zesumme mam Diane Catani, eiser Frendin am Chile, Responsabel
vum Projet Teatrobus. Mëttlerweil lieft Diane säin Dram sou wéi et vun
Ufank un geduecht war. Mat eegenem Bus, mat enger eegener Equipe,
mat ville Leit déi hat ënnerstëtzen an awer och mat ville Kanner déi
duerch säi Projet en anert Liewe kenneléieren.

Och am Nopeschland Bolivien halen d'Leit un hiren Dreem fest fir se ze
verwierklechen. Hier Aarbecht an d’Gleewen un hir Dreem gëtt eis,
ANDAMOS, de Sënn an eiser Aarbecht. Wuel änneren eis Projeten net
vill mee duerch är Ënnerstëtzung geléngt et eis ëmmer nees, si
weiderzeféieren. Dofir ee ganz grousse MERCI u jideree vun iech deen
eis mat sengem Don, sief et eleng, oder an der Famill oder Veräin, och
dëst Joer nees gehollef huet.

Mir soen och dem Carlos Garcia Barròn Merci fir seng Aarbecht un der
Spëtzt vun der Fundacion Cristo Vive, déi hien allerdéngs no engem Joer
aus perséinleche Grënn niddergeluecht huet a wënschen der
Schwëster Mercedez alles Guddes an dësem neien d'Job.

ANDAMOS kuckt awer och no vir. Nächst Joer, 2018, besti mir schonn
10 Joer. Dëse Gebuertsdag gelt et ze feieren! Och mir wëlle
weiderdreemen a Weideres leeschten.

Mat Iech ....

Hausaufgabenhëllef

a Gesondheet zu Tirani

Eng Educatrice hëlleft de Kanner vun
Tirani bei den Hausaufgaben, fir dass

si gutt an der Schoul virun kommen.
Andamos finanzéiert niewebäi och

den Traitement vun den Zänn 
vun dese Kanner 

“Puriskiris” zu Cochabamba

Andamos! bezillt e Sozialaarbechter,
deen sech em eeler Leit këmmert, déi
net selwer fir sech suerge kënnen.  Hei
ginn zirka 70 Persoune betreit.

Virwuert Projeten a Bolivien 

Elterenaarbecht zu Bella Vista

Andamos! bezillt d’Pai vun enger
Assistante sociale, déi mat de Famillen
vun Bella Vista schafft. Si suergt dofir,
dass d’Kanner besser ernährt a
behandelt ginn.

Andamos! schafft zesummen mat der Fundacion Cristo Vive, déi ënnert der
Leedung vun der Schwester Karoline Mayer am Chile, a Bolivien an am Peru
täteg ass. Duerch de Bäitrag vun Andamos kann d’Fundacion eng Rei
Servicer an der Géigend vun Cochabamba (Bolivien) ubidden, déi elo schon
zënter e puer Joer gutt funktionéieren, an hir Friichten droen:

D’

Parrainage vun  Schüler, déi en

Handwierk léieren

Schon zënter 10 Joer  ginn eis
formidabel Pätteren a Giedelen jonke

Bolivianer d’Méiglechkeet, am
Internat nieft der Handwierkerschoul

Sayarinapaj zu Bella Vista ze wunnen.
Si léieren do e Beruff, a stinn no der

Ausbildung op eegene Been!
Andamos mam Diane Catani
(3. vun lënks)

Duerch d'Ënnerstëtzung vun Andamos! kritt dëst
Joer mam Yesenia schon déi fënneft jonk Fra e
Stipendium, an domat d'Méiglechkeet, fir e
Studium ze maachen.

Fir vun dëser Hëllef kënnen ze profitéieren,  gi vun
eiser Partnerorganisatioun a Bolivien, der Fundacion

Cristo Vive, verschidde Konditioune festgehalen. Nieft der Schoul
mussen d'Studenten an hirer Fräizäit an engem vun de Servicer vun
der Fundatioun eng Hand mat upaken. Dëst erméiglecht hinnen,
schon praktesch Erfahrungen an hirem zukünftege Beruff ze
maachen. Des weideren sinn si verpflicht, nom Ofschloss vun hire
Studien op d'mannst fënnef Joer fir d'Fundatioun ze schaffen.

D'Silvia huet virun engem Joer säin Diplom als Assistente sociale
kritt a schafft säitdem zu Tirani. Och d'Albina, wat eng Ausbildung
zum Kach gemaach huet, steet mëttlerweil am Beruffsliewen.
D’Daysi huet d’läscht Joer e Studium als Assistante sociale
ugefaangen an d'Yesenia wäert 2018 mat senger Ausbildung zur
Krankeschwëster ufänken. D'Aquilina huet säi Studium no engem
Joer leider missen ofbriechen.

Stipendien

Am Chile: Teatrobus mam Diane Catani

Mer haten dest Joer erem d’Chance, d’Diane 
Catani zu Lëtzebuerg ze treffen.  Des 
lëtzebuerger Theaterpädagogin liewt a 
schafft zu Santiago de Chile.
Hir asbl Teatrobus bidd de Kanner
a Jonken aus engem Aarmevéirel
vun Santiago d’Chance, sech mat 
Theater auszedrëcken, an deem 
haarden Alldag ze entkommen.


