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Helt plötsligt sitter jag här och ska försöka skriva mitt sista resebrev. Jag insåg idag att det i 
skrivande stund bara är 18 dagar kvar av min tid här. 18 dagar. Av de fyra månaderna, 121 dagarna, 
2904 timmarna, 174240 minuterna och 10454400 sekunderna är det endast 18 dagar kvar. Och 
grejen är att det är nu, efter tre månader, som jag känner att jag verkligen har kommit in i hur saker 
funkar här, hittat min plats och börjar lära känna folk närmare. Så det känns ganska tragiskt att veta 
att jag snart måste lämna allt, utan att veta när eller ens om jag kan komma tillbaka. Dock tänker jag 
ett det är ett bra tecken, att inte riktigt vilja åka hem måste ju innebära att jag måste ha haft det bra 
här. För det har jag. De senaste dagarna har jag börjat tänka igenom hur det har varit här, var vi är 
nu och vad vi har gjort. Det jag kom fram till är att det känns som om vi har kunnat göra mycket, vi 
har i princip alltid hittat på något. Vi har: 
• Spelat på en massa mässor och samlingar. 
• Har en grupp som alltid kommer till engelskalektionerna i Carpio, och som gör framsteg. 
• Varit med på ungdomssamlingar och olika aktiviteter. 
• Spelat, sjungit och lekt med barnen på Casa Abierta. 
• Jobbat fram en musikal som vi ska sätta upp nästa helg. 
• Haft gitarrlektioner med en kille som verkligen vill lära sig att spela. 
• Jag har haft fiollektioner med en tjej i Carpio. 
• Besökt ursprungsbefolkningen i olika delar av landet, samt plantagerna som finns lite 
överallt. 
• Haft musik och rytmiklektioner på en skola i El Jardín. 
• Spelat, lekt och sjungit med barn och ungdomar på landet i San Julian och El Jardín 
• Åkt till Nicaragua, och en massa andra ställen på fritiden. 
• Lärt känna fantastiska människor. 
• Spelat i en symfoniorkester där repertoaren bestod av Mozart och mambo och hela orkestern 
sjöng, dansade och gjorde vågen mitt under konserten. 
• Ätit en massa ris och bönor. Och då menar jag verkligen en massa. 
• Åkt buss. Otroligt mycket buss. 
Och detta är bara en liten del, ett försök att förklara vad vi har sysslat med. Det har varit mycket 
musik, mycket jobb med barn och ungdomar, vilket är det jag kom hit för. Jag börjar känna att det 
har spelat en roll det vi har gjort. Vi har kunnat ta och till ställen dit man inte har kunnat nå så 
mycket med musik i kyrkan på grund av personalbrist. Vi har kunnat lägga tid på personer som 
verkligen vill lära sig att spela instrument (eller lära sig engelska för det delen). Vi har fått bidra på 
något sätt. 
 
Personligen så har det varit en helt fantastisk tid jag har varit här. Men det är ett svårt land att först 
sig på. Ett annat sätt att leva på. Men om det är något jag har lärt mig så är det hur lätt man anpassar 
sig  till en ny levnadsstandard. Under min tid här har jag aldrig haft problem med hur man bor, vad 
man äter eller enkelheten. För enkelt är det, väldigt olikt Sverige. Men folk är inte olyckligare för 
det, snarare verkar det som om man är mer tacksam över det man har. Det är som att vi i Sverige 
inte ser vad vi faktiskt har, som om vi inte är tacksamma över de möjligheter vi från. Här ser man så 
många ungdomar utan framtidsdrömmar, utan möjligheter, som verkligen hade velat göra något mer 
med sitt liv. Och samtidigt i Sverige har vi alla chanser, alla som vill kan i princip börja plugga, 
ungdomar kan ha drömmar. Men vi förstår inte hur bra vi har det, man tar inte vara på chanserna 
man får. Eller bara den grejen att vi har det så mycket bättre materiellt ställt. Vi har flöjtlektioner 
med barn och ungdomar i de olika kyrkorna, men vi har inte ens flöjter så det räcker till alla. En 
flöjt som kostar 50 kr styck…. Det är en annan verklighet. Och det har varit fyra faktastiska 
månader här. Att få vara med och jobba i ILCO, att få lära känna människor här, få bo i en annan del 
av världen, att få uppleva ett annat sätt att leva på, en annans verklighet, att få se all glädje, all 
värme men också hur folk här kämpar varje dag. Jag kan inte med ord beskriva hur tacksam jag är, 



eller hur bra det har varit. Klart att det har dykt upp problem, men inget som inte har gått att lösa, 
och inget som har kunnat mäta sig med allt bra som har hänt. Så, nu slutar jag mitt sista resebrev 
ganska vemodig, tackar för det här äventyret och beger mig mot nästa…. 


