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Stockholm november 2009

Hej alla vänner i Bosnien!
Hoppas ni har det bra på era dagcenter. Här på Liljeholmsgården har vi firat 40-årsjubileum. 
Liljeholmsgården startade 1969. Vi hade en fest med dans, musik och tårta. Sara dansade 
förstås. Sju arbetstagare har varit med från starten och alltså jobbat i 40 år. De fick varsitt 
diplom. Kalle och Kaj delade ut diplomen. Det var en mycket trevlig fest och många pratade 
om gamla minnen.
Hjärtliga hälsningar till Los Rosales och alla andra vi träffat i Bosnien
Sara, Ola, Ewa, Karin, Kaj och Kalle
                                                        

                         

            

      Sång och musik       Munspel
                                                                                              

Första chefen på 
Ljiljeholmsgården såg ut så



Våra vänner i Sverige och Bosnien här kommer en hälsning från oss i Tuzla. 

I september hade vi besök av några av våra brevvänner från Växjö.
Vi hade några trevliga dagar tillsammans.
Vi gjorde en utflykt med grillfest och många roliga aktiviteter.

Här är en bild på alla oss som var med.

Under hösten har vi också deltagit i en del olika sportaktiviteter och det är alltid 
lika roligt.
Nu inför Bajram, jul och nyår har vi mycket att göra. Den 3 december är det en 
stor utställning på Hotel Tuzla. Då ska vi sälja julkort, dukar, kläder och annat 
som vi tillverkat.
Det som är svårt nu är att den ekonomiska situationen för många människor har 
blivit sämre. Att komma till föreningen och få träffa sina vänner där är extra 
viktigt när man inte har råd att göra några andra roliga saker.
Så mitt i all glädje över de roliga aktiviteter vi har, finns också en oro för 
föreningens framtid nu när vi inte kommer att ha något ekonomiskt stöd från 
SHIA.
Vi ville berätta för er om vår oro men hoppas på en bra lösning.

Vi i Majke Hendikepirane Djece och Golub önskar er alla en God Jul och ett 
Gott Nytt År



Hej alla våra kompisar i Bosnien och Stockholm

Åsa ,Alvar och Jonas har varit på en Klippan kurs.Vi var på en 
folkhögskola som heter Ädelfors.
Vi pratade om FN-konventionen och rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.
Vi delade upp oss i grupper så att alla fick prata. Det var folk från olika 
Klippan föreningar som var där.
På lördagseftermiddagen var vi och tittade på ett glasbruk. Där träffade 
vi en som kallade sig ”Snacke-Per”. Han berättade om hur det var förr i 
tiden. Då var det folk som inte hade några jobb som gick runt mellan 
olika glasbruk. De brukade sova där för det var varmt och skönt sen fick 
de lite mat av snälla människor innan de gick vidare. De kallades luffare.
På kvällen var det fest med god mat.

Den 14 november ordnade vi i klippan Växjö en danskväll för personer 
med funktionshinder.
Det var ett känt dansband som spelade.
Vi stod i entren och tog betalt. 
Det var 240 danssugna gäster som kom. Vi hann också dansa lite så det 
var en lyckad kväll.
Vi i Klippan Växjö önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År

                                        



Kära vänner!

Hälsningar från en solig stad Mostar trots att har börjat vinter.
Just nu vi har helgfirande, självständighet i vårt vackra Bosnien och Hercegovina 
samt den kommande Bajram.
Våra medlemmar har en sångkör som har deltagit i olika evenemang. Sista tiden har 
vi haft  många aktiviteter. Vi organiserade rundabordssamtal om barns rättigheter.
På dessa rundbordskonferenser, hade vi många gäster som pratade med oss om 
detta ämne. 
Vi har lärt oss att arbeta med glas. Nu gör vi olika saker av glas, mest smycken och 
verkligen njuter av detta.

Vänliga hälsningar 
från ungdomsförening ”Ruzicnjak – Los Rosales”
                                                                                                  



Vi har inte något bidrag från OAZA den här gången
Men vi vill alla önska er en God Jul och ett Gott nytt År  

Vi hoppas ni är med oss nästa gång


