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Bolivia er et land i Sydamerika.  
Der bor flere end 4 millioner børn  
i Bolivia. Jeg har været med UNICEF  
ude at besøge nogle af dem.

Børn i Bolivia
Kender du UNICEF? 
Hvad kan du fortælle?

Hvad med dig?
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Jeg lander i Bolivias hovedstad La Paz. 
Jeg har rejst i over 24 timer, og jeg er 
meget træt. Jeg havde troet, at jeg ville 
begynde at svede, når jeg gik ud af flyet, 
men der er koldt i La Paz, fordi byen  
ligger 4.000 meter over havet.

Martin kommer til Bolivia

I Bolivia bor der indianere. 
Hvad ved du om indianere?

Hvad med dig?
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Hvordan kan man se, at folk er fattige?
Kender du nogen, som er fattige?

Hvad med dig?

I La Paz er der store forskelle på 
rig og fattig. Der er mange fattige 
børn, der løber rundt mellem 
deres forældres boder på gaden. 
De hjælper med at sælge frugt og 
grøntsager. Kvinderne har farve
strålende kjoler og bowlerhatte 
på. Det ser flot ud.

Martin i La Paz
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Der er også smukke optog med mennesker, 
der danser. Prøv at kikke godt på billedet 
af kvinden, der har noget på ryggen i sin 
farvede poncho. Kan du se den lille hue?
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Kig godt på billederne. 
Hvad tænker du, når  
du ser skopudserne?

Hvad med dig?

Der er mange børn, der arbejder i stedet 
for at gå i skole. Overalt støder man på 
skopudserne. De ser lidt uhyggelige ud. 
De skjuler deres ansigter, fordi de ikke 
vil genkendes. Det er ikke fint at være 
skopudser, men børnene har brug for 
pengene. Og de er rigtig dygtige til at 
pudse sko.

Skopudserne på gaden.
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Naturmedicin
Har du hørt om naturmedicin?
Har du hørt om overtro?

Hvad med dig?
Jeg møder en dreng, der vil vise 
mig sin mors apotek. Butikken, 
han peger på, er fuld af planter og 
døde dyr. Der laver de mel af tør
rede firben. Det skulle hjælpe mod 
sår og smerter. Der er også fostre 
fra lamaer og et stort skind fra en 
anakonda. Bolivianerne tror på, 
at man skal begrave et lamafoster 
under sit hus. Så går der aldrig ild 
i huset. Drengen er klog. Han ved 
meget om naturmedicin.
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Er der mange, der  
mobber på din skole?
Hvordan kan man 
stoppe mobning?

Hvad med dig?

I El Alto besøger jeg en børnevenlig 
skole. Den er støttet af UNICEF. Der  
må man ikke slå, drille eller mobbe 
hinanden, for alle børn har ret til at 
have det godt i skolen. Der er 700 ele
ver. UNICEF har også hjulpet skolen 
med at lave et computerrum. Men det 
er ikke altid, der er strøm til compu
terne. Jeg prøver at spille panfløjte.  
Det er børnene i Bolivia rigtig gode til.

Børnevenlig skole i El Alto
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Hvor mange dyr har  
du set i virkeligheden?
Er du bange for dyr?

Hvad med dig?

Efter nogle dage i La Paz skal jeg  
besøge regnskoven i Amazonas.  
Der er varmt og fugtigt og helt ander
ledes end i hovedstaden. Og der  
er rigtig mange dyr i Amazonas.  
Jeg ser en krokodille, en død hest, 
nogle flodsvin, en struds, mange 
smukke papegøjer og en flok vand
bøfler. Der er helt stille omkring 
mig. Der er ingen mennesker og 
ingen larm overhovedet.

Amazonas
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Kender du nogle danse?
Kan man fortælle en historie ved at danse?

Hvad med dig?

I en landsby bliver jeg budt velkommen 
af børn, der danser. De har lært at danse 
af deres fædre. De har flotte papegøje
fjer på hovedet. Rundt om anklerne har 
de tørre nøddeskaller, der rasler, når de 
danser. Papegøjens fjer er et symbol på 
klogskab. Og så er de smukke. Børnene 
danser og synger rigtig dejligt.

San Ignacio de Mojo
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Har du frugttræer derhjemme?
Hvor mange frugter kender du?

Hvad med dig?

Der vokser de mest vidunderlige frugter 
og grøntsager overalt. Avocado, mango, 
papaja, bananer og lyserøde grapefrugter 
er lige til at plukke og spise. Der er også 
nogle mærkelige gule, rynkede frugter, 
som indeni er fyldt med brune bønner og 
hvidt klistret slim. Det er kakaobønner. 
Dem laver man chokolade af. Al den  
chokolade, vi spiser i Danmark, stammer 
fra frugter som disse.

Regnskovens frugter
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Nogle af drengene fisker i en dam. 
De fanger pacu i store net. Jeg padler 
ned ad floden Apere med en dreng, 
der hedder Simon. Vi fisker efter 
piratfisk. Jeg er bange for, at kanoen 
skal kæntre, for piratfisk har mange 
skarpe tænder. 

Martin fanger piratfisk
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Simon tør godt bade i floden. 
Han drikker også vandet.  
Men først når det er renset  
i en beholder fra UNICEF.

Har du prøvet at fiske?
Har du været et sted, hvor man ikke 
kunne drikke vandet fra vandhanen?

Hvad med dig?
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Der kommer tre mænd kørende på deres knallerter. 
De kommer fra UNICEF for at holde øje med børnene. 
Den ene tæller, hvor mange der er blevet født. Den 
anden måler og vejer børnene. Den tredje taler med 
dem og lægger mærke til, om de er kvikke og dygtige. 
Hvis nogle af børnene har det skidt, bliver de hjulpet 
af UNICEF og de voksne.

Har du været til skolelæge?
Hvordan er man sund?

Hvad med dig?

Landsbyen får besøg.
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På vej hjem til Danmark tænker jeg 
over mit møde med de bolivianske 
børn. Der er stor forskel på livet i  
La Paz og i Amazonas, og der er stor 
forskel på livet i Danmark og i Bolivia. 
Men børnene er alligevel meget ens. 
De vil alle sammen gerne gå i skole  
og lære en masse nyt sammen med  
deres venner. Men der er noget, jeg  
har lært af turen, som jeg gerne vil  
fortælle danske børn. Det er, at man 
ikke bliver lykkeligere af at købe en 
masse nye ting. Man bliver lykkelig af 
at være sammen med dem, man elsker.

Jeg håber, at I også synes, Bolivia er et 
spændende land. I kan læse mere om 
det på biblioteket.

Hjem igen
Hvad synes du om livet i Bolivia?
Kunne du tænke dig at prøve det?

Hvad med dig?
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Kan du sejle i kano, mens du 
fanger piratfisk? 

Kan du plukke mangofrugter 
lige udenfor din dør? 

Kan du spille dejlig musik på 
panfløjte? 

Det kan børnene i Bolivia.

Det fortæller Martin Keller om  
i denne bog.
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