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schyrer om traperian från dörr till 
dörr i olika stadsdelar i Lima. Så får 
man varor inlämnade till Pachaca-
mac eller begäran om avhämtning. 

Också avfallspapper, -papp, 
-metaller, -plast och -glas insamlas 
och säljs vidare som returråvara till 
industrin.

Försäljning av återvinningsproduk-
ter inleddes i Pachacamac sommaren 
2012. Efterfrågan och utbudet är 
redan glädjande stora. Däremot har 
det varit svårare än väntat att hitta 
elever för utbildningen.

Man har fått en god start för att 
göra daghemmet självförsörjande.

Daghemmet Cuna nazareth är 
det enda daghem som erbjuder 
heldagsvård i stadsdelen Chorillos. 
Det är avsett för barn i fattiga fa-
miljer där (ensamstående) föräldrar 
arbetar. I daghemmet får barnen 
tre måltider dagligen och de har 
utbildade lärare, en psykolog och 
en socialarbetare. Föräldrarna deltar 
i upprätthållandet av daghemmet 
genom talkoarbete och i mån av g
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Med stöd av Emmaus och 

U-landsföreningen Svalorna 

har det byggts en återvin-

ningscentral, traperia, i om-

rådet Pachacamac i Lima.  

traperian startade våren 2012. 
Utöver lager och försäljningsut-
rymmen finns där verkstäder för 
trä- och metallarbete, ett klassrum, 
kök och matsal. 

Återvinningscentralen hör nära 
samman med daghemmet Cuna 
Nazareth i Chorillos i Lima. Idén 
till projektet väcktes då man funde-
rade på hur daghemmet på lång sikt 
kunde bli självförsörjande. Daghem-
met Cuna som ger cirka 120 barn 
heldagsvård har varit samarbetspart-
ner till Emmaus och U-landsfören-
ingen Svalorna sedan år 1962.

I projektet som är gemensamt 
för Cuna, Emmaus och Svalorna 
utbildas arbetslösa unga vuxna till 
snickare och metallarbetare. Sam-

Mångsidigt nyttig

återVInnInGsCentraL

tidigt får de sätta sig in i Emmaus 
ideologi och humanistiska vär-
defrågor. Eleverna deltar också i 
miljöfostran i närområdena.

I traperians trä- och metallverk-
städer repareras och iståndsätts 
använda möbler, maskiner och 
apparater för att säljas i återvinn-
ningscentralen. Efter den nio må-
nader långa kursen anställs några 
av de utbildade vid traperian som 
fasta medarbetare i traperian.  De 
övriga fortsätter självständigt.

Varje vecka delar man ut bro-
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HELsingfoRs åLAnd
Backasgatan 54 A, 00510 Helsingfors
kansli: tfn +358 45 1388 673
butik: tfn +358 9 6322 33
webbplats: www.emmaushelsinki.fi

köpmansgatan 11, Pb 85, AX-22101 Mariehamn
kansli: tfn +358 18 17069
butik: tfn +358 18 16069
webbplats: www.emmaus.ax

Haugesundsvägen 18, 10650 Ekenäs
tfn +358 19 2412 447
webbplats: www.emmaus-westervik.com

Backasgatan 54 A, 00510 Helsingfors
tfn +358 45 1389 062
webbplats: www.paaskyt.fi
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möjlighet med en liten daglig 
vårdavgift.

Cunas verksamhet har i nästan 
50 år fått ekonomiska bidrag och 
klädcontainrar av Svalorna och Em-
mausgrupper i Finland.

Sedan år 2007 har Cuna fått stöd 
också av daghemsfaddrar och trots 
traperian behövs hjälp av fadd-
rar ännu i många år. Också du är 
välkommen att bli fadder ensam 
eller tillsammans med till exempel 
en grupp arbetskamrater. En fadder 
får själv bestämma hur stor månat-
lig summa man betalar, men det är 
önskvärt att man förbinder sig för 
ett år i sänder. I detta nu finns det 
cirka 30 faddrar. Fadderkontak-
terna sköts av U-landsföreningen 
Svalorna.

Som fadder får man ett fadder-
brev två gånger per år. Om det på 
platsen finns en finländsk volontär 
via etvo-volontärprogrammet i Syd 
ger hon eller han färska hälsningar. 

Många etvo-volontärer har redan ar-
betat i Cuna via Svalorna. Faddrarna 
får också Svalornas medlemstidning. 

Välkommen att bli faDDer!   
Kontakta oss på kehitysmaayhdi-
stys.paaskyt@gmail.com eller 045-
1389062 så sänder vi fadderavtalet 
per post. Tack!
 
Projektet för återvinningscentralen 
i Pachacamac stöds av Emmaus 
Helsingfors, Emmaus Westervik 
och Emmaus Åland, U-landsfören-
ingen Svalorna står för administra-
tionen. Emmaus International gav 
medel för anskaffningen av tomten, 
Emmaus Helsingfors medel för en 
lastbil. 

StÖDaVgifter

daghemmet cuna nazaret, peru 

stöd- och fadderavgifter 
bank: oP fi84 5549 6610 0081 99, referens 35004
insamlingstillstånd: 

1.1.2012 - 31.12.2013, 2020/2011/4103
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