
Greveskogen 
VIDEREGÅENDE SKOLE 

AKSJON COLOMBIA 2021 

Til Arbeidsgiver: 

Greveskogen Videregående skole i Tønsberg har de siste årene støttet barnehjemmet og skolen «Luz y Vida» i 
Bogota. «Aksjon Colombia» kan godt sammenlignes med andre skolers «Operasjon Dagsverk». Prosjektet 
begynte med at noen av skolens elever, som hadde jobbet på barnehjemmet i noen måneder, fikk skolens 
elevråd og ledelse til å satse på Aksjon Colombia. 

Luz y Vida ble grunnlagt av nonnen Valerina, og var opprinnelig et barnehjem for blinde. Etter hvert ble 
barn med ulike funksjonshemminger tatt inn. Nå har barnehjemmet tilbud til barn med og uten 
funksjonshemninger, og per dags dato har omtrent alle barna en form for funksjonshemning. Det er 
rundt 200 barn på barnehjemmet. Barnehjemmet er blitt utvidet til å omfatte barnehage, barneskole og 
ungdomsskole de siste årene. Barnehjemmet har en nødvendig funksjon i Colombia, da barn med 
funksjonshemninger ofte ikke får noen plass i samfunnet. Skolen ligger i den sørlige delen av byen, der 
mange er svært fattige og ikke får utdanning. 

I september 2009 var daværende rektor Hans Kristian Voje, spansklærer Marius Vøllestad og daværende 
aksjonsledere Elise Austad og Ane Larsen Mjøen i Colombia og besøkte Luz y Vida. Det kom tydelig frem at 
pengene ble brukt på en fornuftig måte, og at de gjorde mye godt. Statsstøtte er i stor grad et ukjent ord i 
Colombia, og bidraget fra Greveskogen vgs. er svært viktig for deres daglige virke. I nyere år har 
Greveskogens bidrag til Luz y Vida gått til å forme et IKT-rom med fokus på teknologi, i tillegg til å klare å 
drive hjemmet. Jon Vegard Wasvik besøkte barnehjemmet senest i januar 2020. 

Den 4.juni vil elevene på skolen samle inn penger, enten ved jobb eller alternative innsamlingsmetoder. 
Minimumsbeløpet pr. elev er på 375,-. 
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