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- Det viktigste av alt er at menneskene der nede føler en trygghet
ved at de vet at de har støtte og at
vi kommer på besøk!
Det sier Jan Larsen, en av drivkreftene i Støttekomiteen for San
Martin, som er opprettet i Fredrikstad. Nå trenger San Martin en ny
brannbil. Her er historien:
Brevet fra Guatemala
29. april 1985 kom det et brev til
”brannmennene i Fredrikstad”.
Brevet var fra landsbyen San Martin
i Guatemala. San Martin ligger på et
høydeplatå, 73 km fra hovedstaden.
Brevet var starten på et langvarig
samarbeid og støtte til landsbyen
som i 1973 hadde organisert innbyggerne i et frivillig brannvesen.
Jobben til det frivillige brannvesenet ble nesten umulig etter et
jordskjelv 4. februar 1976. Men i
1984 tok de opp arbeidet igjen. I et
lite rom hadde de hovedkvarteret for

brann- og redningstjenesten. Herfra
gikk ikke bare brannutrykninger,
men også transport av syke til nærmeste sykehus – med dårlige kjøretøy
og på dårlige veier.
Med henvisning til Kirkens Nødhjelp og Petter Skauen spurte komiteen i San Martin på en forsiktig og
ydmyk måte om brannmennene i
Fredrikstad kunne hjelpe til med å
bygge opp en brann- og redningstjeneste. Brevet var undertegnet lektor
William 0. Rodriguez og dr Noberto
Allvarez Capir på vegne av det Fortjenestefulle Frivillige Brannkorps
og med sluttordene ”Disiplin – Ære
– Oppofrelse”.
Sterkt behov
Dette var starten på et langt og
viktig arbeid for Fredrikstad
Brannkorpsforening. Brannsjef
Henning Olsen svarte ja på henvendelsen om å hjelpe til. Det mest
inntektsbringende tiltaket var å leie
ut redningsvester. På den måten

Maria var en av de første
kvinnelige Bomberos.

bidro foreningen til bedre sikkerhet til vanns her hjemme – samtidig som den fikk midler til et viktig
utviklingsarbeid i Guatemala.
Men innstramming og endret
organisasjon har gjort at brannvesenet ikke lenger kan leie ut redningsvester. Dermed forsvant en
viktig inntektskilde.
- Nå trenger stasjonen i San
Martin sårt en ny brannbil. Det er
en stor utfordring for oss å kunne
hjelpe med dette. Derfor er 12 Mill
Race-aksjonen viktig. Den kan
bidra til at San Martin igjen får et
kjøretøy som de har sterkt behov
for, sier Jan Larsen.
Ambulansen fra Fredrikstad er
den eneste som kommer fram
i fjellområdene. Bygningene er
også reist ved hjelp av midler
fra Fredrikstad
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Mange barn får
skolestipend fra
vennskapsgruppen.

Støttekommiteen for San Martin

Oscar har fått
T-skjorte fra 12 mill
Race aksjonen.
Tove og Jan Larsen sammen med ordføreren i
San Martin og medlemmer av kommunestyret.
!Organisasjonsform: Vennskapsgruppe
!Oppstartsår: 1985
!Initiativtaker: Petter Skauen
!Sted: San Martin i Guatemala
!Type prosjekt: Støtte til brann- og redningskorpset.
!Innsamlede midler: Over 1 million
!Framtidsplaner: Ny ambulanse er nødvendig
!Kontakperson: Lars Ole Mostad
!E-mail: lmosta@online.no
Besøk fra Norge
feires med pizza.

Forandret livet
- Dere har hjulpet med bil også tidligere?
- Vi oppdaget raskt at de trengte en bil, 4x4
hjulstrekker, så de kunne komme ut i distriktet
hvor de fattigste av Mayafolket bodde, og hvor
veiene nesten var uframkommelige. Den første
oppgaven var å kjøpe en slik bil, det oppnådde
vi i 1994.
- Så var det bygging av garasjer, kjøkken,
soverom til gjester og sisterne slik at de hadde
vann, nytt tak på stasjonen, m.m. I 1987 kunne
Bjørn Y. Olsen legge ned grunnstenen til ny
brannstasjon. Alt dette kommer ikke fra Fredrikstad Brannkorps, vi har søkt om støtte flere
steder for å gjennomføre disse prosjektene.
- Vi holder ambulansen i drift, samt at vi
lønner en brannmann og vi støtter til med kjøp
av diverse utstyr, forteller Jan Larsen.
Det er ingen tvil om at brannfolka i Fredrikstad, med støtte fra andre i vårt eget lokalsamfunn, har gjort en stor innsats i San Martin.
- Jeg kan nok si at besøkene i San Martin har
forandret livet mitt, sier Jan Larsen som også
har tatt med seg sin egen familie på besøk.
- Brannstasjonen i San Martin har reddet
mange liv. Nå må vi hjelpe til slik at de kan få
kjøpt en ny utrykningsbil, sier Larsen.

Damene fra enkelandsbyen selger sine
håndlagede produkter
på markedet. De får
også støtte fra
prosjektet.

Damene i enke
landsbyen, Tinamit
Ajaf, har fått støtte
til å bygge hønsehus.
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Morgan Andersen
Stjernen

