Nyhetsbrev fra Hogar Norma August 2014

Kjære alle venner av Hogar Norma!
Denne sommeren fikk jeg oppleve den gleden det er å komme på besøk til beboerne på
Hogar Norma. Den velkomsten de gir en, er sjelden vare. Selv om ikke alle klarer å
uttrykke det med ord, er det smil, høylytt latter, kroppsspråk og gode klemmer som viser
hvor mye de setter pris på at gamle kjente stikker innom.
En annen ting som gjør inntrykk, er hvor opptatt de er av å spørre etter andre kjente og
hvordan det går med dem. Til tross for at man skulle tro de hadde nok med egne plager og
problemer, har de den evnen til å bry seg om andre. Dette er virkelig noe som noen og
enhver kan lære av! Med stolthet fortalte de også om det nye tv-apparatet som ble gitt
som gave til hjemmet i fjor høst. Det var tydelig at dette var en gave de satte pris på. Å
kunne følge med på ulike program og ikke minst se VM-kampene var tydeligvis populært.
Wilfrido (48 år) (øverst til venstre), som har bodd på hjemmet siden han var 1,5 år, var
ekspert på VM-tabeller og resultater denne sommeren.
Juan (øverst til høyre) ville gjerne hilse til venner i Norge. På bildet ser vi at han er opptatt
med å leke med sønnen til bestyrerparet.
Hilsen Aina Førland
Federico (bestyrer) skriver også i brev nylig: « I den siste tiden har vi vært bekymret
for Tomasa, som har jobbet her i 25 år, ettersom hun har vært en del syk. Men hun er mye
bedre nå. Den nye bestyrerboligen er under oppføring og arbeidet går framover.
På Barnas dag den 16.august hadde vi feiring med det som hører med av god mat….
Hønene har begynt å legge egg, og dem blir det gode «tortillas» av.
Til slutt vil jeg takke alle som er med og støtter arbeidet på Hogar Norma. Vi forsøker å
sende ut ca. 50.000 n.kr. annenhver måned, men dessverre er det ikke bestandig
bankkontoen inneholder så mye.
Heldigvis er det et par kjøpmenn i byen som ser behovet for å hjelpe våre venner og
kommer med forskjellige matvarer. Federico kan også hente 50 liter melk hos en bonde i
nærheten hver uke. Vi er så takknemlige og glade for alle som vil og kan være med å bidra
på forskjellige områder.
Jeg vil også nevne de som jobber på hjemmet. Det kan være ganske tungt og slitsomt å
jobbe med fysisk- og psykisk syke barn og ungdommer. Noen kan også til tider ha det
vanskelig og bli ganske utagerende. Heldigvis har vi medisiner som kan hjelpe, men det
kan være ganske slitsomt for alle som er på huset.. De fleste ansatte har jobbet på
hjemmet i mange år og gjør en kjempejobb. Dessverre har vi ikke klart å øke lønningene
særlig mye så vi har et ønske om å kunne gjøre noe med det.
Nylig har vi sendt ut ca. 40 sekker med pent brukte klær som vil være kjærkomne gaver
både til våre venner på Hogar Norma og andre som kan trenge hjelp . Det er Ingvald og
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Gunvor Skretting, med god hjelp fra venner i Sandnes/Stavanger området, som ved flere
anledninger har sendt ut kontainere med forskjellige ting som har blitt til nytte og hjelp.
Vennlig hilsen Rigmor Overhalden
Hogar Normas bankgiro: 7104.20.22688

