
Sommerhilsen fra Hogar Norma – juni 2015

Hilsen fra bestyrerparet Elsa og Federico:

«Hei alle venner av Hogar Norma

Det er alltid en glede å kunne være i kontakt med
dere. Her jobber vi hele tiden så godt vi kan for å
administrere gavene vi får fra dere på en god måte. Vi
har allerede fortalt at vi har gått ut til alle
supermarkeder her i Ypacarai og bedt om hjelp. Vi har
ikke fått mange svar, men det var likevel ikke
forgjeves, for noe positiv respons har det vært. 

Ellers går dagliglivet sin gang med store og små
gjøremål. Kitty er nå helt bra igjen etter operasjonen
sin. Hun hjelper til på hjemmet som alltid med
klesvasken, med å feie altanen og å hjelpe til på
kjøkkenet. Hun har fått behandling av en psykiater
som bekrefter at hun nå er bra. Flere av barna, som
Nelly og Griselda som i perioder har vært syke, er nå
friske og ved generell bedre helse. Juan er opptatt av
fotball om dagen, er frisk og glad, og ber for dere hver dag. Lichi hjelper til hjemme, 
Wilfrido elsker å spise sitrusfrukter. Vi har fått høre at vi er gode foreldre, noe vi gjerne vil 
dele med dere, for uten dere hadde vi ikke klart dette. Vi har jo også en stor eiendom, og 
det tok oss fem dager å få slått alt gresset, men du verden så fint det ble etterpå

I dag har vi vært innom verkstedet og fått høre at motoren i bilen vår trenger t en 
reparasjon som haster. Vi er litt usikre på hva vi får gjort med det..

Dere er i vår hjerter og tanker hver dag, vi setter utrolig pris på 
dere alle. bare Gud vet å lønne tilbake dere for det dere gjør for 
oss. Vi sender våre varmeste hilsener fra alle oss på Hogar 
Norma.»

Støttekomiteen for Hogar Norma her i Norge vil benytte anledningen 
til å ønske dere alle en riktig god sommer. Vi er takknemlige for hvert 
enkelt bidrag til disse barna og ungdommene som ikke har noe annet 
hjem enn Hogar Norma. Det siste året har vi opplevd økonomiske 
utfordringer blant annet ved at dollarkursen har vært høy i Norge, noe

som gir mindre valuta i Paraguay. Det er stadig ekstra utgifter til sykebesøk, medisiner, bil, osv. I 
april døde en av våre mest trofaste givere gjennom flere år. Men takket være dere som fortsatt 
trofast støtter Hogar Norma, kan Wilfrido, Nelly, Juan og alle de andre på Hogar Norma oppleve 
å ha et hjem og trygghet i hverdagen – noe som er spesielt viktig for dem som på grunn av sine 
ulike funksjonshemninger trenger vår hjelp. 

TUSEN TAKK – OG GUD VELSIGNE DERE RIKELIG TILBAKE!
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