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Homestay hos en "allround" familie  

Efter en smuk sejltur på Titicacasøen fra Puno til 

øen Taquile blev vi modtaget med fuld musik og 

velkomst af Homestay-familierne i Luquina Chico. 

Der blev budt på fælles folkedans og da mørket 

faldt på, blev vi fulgt op på øens top til vores 

Homestay.  Familiens ejendom og jord lå med 

den smukkeste udsigt til Titicacasøen og de 

omkringliggende snedækkede bjerge. Familien 

bestod af far og mor, to børn og en bedstemor.   

 

 

Fra jord til bord 

Det var nu ikke udsigten, familien brugte tid på. 

Udover at have etableret værelsesudlejning med 

kost, produktion af diverse tekstiler i strik og 

vævning drev familien et lille landbrug med en 

ko, en flok får og høns. En mark med kartofler og 

andre nyttige grøntsager var der også. Vi blev 

inviteret til at hjælpe med at fremskaffe maden 

og det blev til både kartoffelopgravning, 

optænding i komfur, malkning af ko, flytning af 

får og klargøring af pandekagedej til bagning over 

stenovnens sagte ild. Velsmagende og mættende. 

 

Værtinde med handelstalent 

Der blev "snakket" og leet meget under dette 

mellemfolkelige møde, som har gjort et stort 

indtryk på os.  At værtinden også havde 

handelstalent opdagede vi ved afskeden fra dette 

paradisiske sted.  En hjemmestrikket lama samt 

et får måtte vi finde plads til i vores kuffert.  

 

Solens børn spreder glæde og optimisme 

Med et stor og dominerende fængsel som nabo 

ligger projekt Solens børn som et positivt og 

hjertevarmt alternativ i udkanten af Cusco. Døren 

bliver resolut låst op, da vi bankede på og 

indenfor mødte vi smilende og legende børn.  

Gårdens gulv var malet grønt og understøttede 

den "grønne" holdning i projektet.  Væggene i 

gården var dekoreret med farvestrålende 

illustrationer med økologiske temaer.  

 

"Forskellige, men lige" 

Ved udgangen stod mottoet for denne 

institution: ”Diferentes pero Iquales” (Forskellige, 

men ligeværdige). Den engagerede leder af 

projektet fortalte levende og rørende om 

baggrunden og resultaterne. Vi blev vist rundt og 

så de forskellige tilbud og værksteder og blev 

inviteret med til at deltage i de planlagte 

aktiviteter. Det var mellemmenneskelig kontakt i 

praksis med varme, respekt og engagement. Et 

lærerig og engageret Dansk-Peruviansk møde, 

hvor økonomisk og praktisk støtte blev omsat til 

glæde og optimisme for fremtidens børn. 

 

Dansk støtte kan gøre en forskel 

Her var tydelig spor af, at en dansk støtte kan 

gøre en forskel. Engagerede børn og unge i fuld 

gang med at lære engelsk, producerer nyttige 

souvenirs og lave mad.  Nyttige opgaver, som kan 

forbedre deres fremtidsudsigter. 


