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Årsrapport fra Hogar Norma, Paraguay 
Vi takker Gud for året 2019 som på mange måter har 
vært et spennende og krevende år.  
Fra mai av startet vi for fullt med ansvaret for Hogar 
Norma (HN). Lourdes reiste til Paraguay for å ordne en 
del ting, siden hjemmet skulle bytte ledelse og omgjøres 
til en stiftelse.  Arbeidsteamet for HN her i Norge har 
jobbet med å lage en arbeidsplan for det nye styre i 
Paraguay og se på de forskjellige ansvarsområdene 
lederne skulle ha. Siden bestyrerparet sluttet valgte vi å 
fordele bestyreransvarte på fire stillinger. Sara Lopez, 
Maria Ramirez, Bernarda Estigarribia og Gregorio 
Cabrera sammen kona Pimpa, innehar hver sin rolle i 
administrasjon av hjemmet. Disse er godt kjent fra før 
og personer som er ansvarlige, flinke og omsorgsfulle. 
Vi nevner at tre av de har selv vokst opp på Hogar 
Norma, så kjærligheten og tilhørigheten er sterkt til dette 
stedet.  Fra mai mnd. til nå kan ser vi at disse har jobbet 
og fungert bra sammen, men noen utfordringer på 
veien er helt naturlig. En slik overgang kan være 
krevende både for beboerne og de ansatte. Men med 
mye tid sammen med beboerne og de andre ansatte har 
de nye bestyrene skapt trygghet og ro rundt endringene 
som helt klart har vært til det bedre. At de er et team ser 
vi også er en fordel.  
Sara startet for full i september og hennes jobb er å 
organisere og lage faste arbeidsrutiner for alle ansatte 
og faste aktiviteter og pleieplan for beboerne. 
 
Vi er glad for å kunne nevne at et styre for stiftelsen 
Hogar Norma er vagt inn og allerede i funksjon. Der 
sitter det oppegående personer fra lokalsamfunnet med 
forskjellig kompetanse som vil være til stor hjelp for HN. 
De møtes en gang i måneden og skal ta på seg den 
tyngste jobben når det skulle oppstå en utfordring. Slik 
kan bestyrerne føle seg trygge på deres daglige 
oppgaver med driften på hjemmet. Styret er godt i gang 
med dokumentasjon til stiftelsen og som vi håper blir 
ferdig til våren/ sommeren. Alle slike formelle saker går 
veldig sakte i Paraguay. 
  
Vi kan også nevne at lokalmiljøet har svart positivt til 
åpenheten som vi ønsker skal være rundt Hogar 
Norma. Folk har fått med seg at hjemmet trenger støtte, 
så donasjoner av mat, klær og medisiner har blitt tatt 
imot.  Filadelfiakirken støtter Hogar Norma med å betale 
strømregningen og avgiften til avfall. Dette er selvsagt 
en god hjelp til økonomien vår. 
 
I november startet HN med et aktivitetsprosjekt som 
baseres seg på to ting. 
1- Salg av håndarbeid: HN har fått en del reststoff i 
donasjon som blir sydd til vesker, kurver, duker osv. 
Produktene blir solgt til inntekt for Hogar Norma.  
2- Terapitimer for beboerne og ansatte hvor de sitte 
sammen, gjør noe håndarbeid samtidig som det er god 
tid til god samtaler med både latter og alvor. De spiser 
sammen og skaper og produserer fine ting til salg. Dette 
har vist seg å være en suksess for alle. På hjemmet blir 
det en god stemning og folk støtter ved å kjøpe det de 
lager for en billig penge. Nyheten om dette har blitt og 

 
 
 
mer donasjon til videre «produksjon» er et av 
resultatene. De har t.o.m. vært med på en lokal tv-
sending for å reklamere for sine produkter!   
 
Vi har ni beboere som nå har det bedre både fysisk og 
mentalt. De er glade, ler mye og koser seg med de små 
gledene i livet. Man har også blitt mer bevisst på at 
beboerne får i seg næringsrik mat og at medisineringen 
er riktig etter legens indikasjoner. Summen av alt dette 
er mer trivsel og energi. De får også fysioterapi en gang 
i uka. Noe som gir de bedre bevegelighet og mykhet i 
kroppen og det er nå lettere for mange å gå små turer. 
Vi har også ansatt en fastlege som kommer en gang i 
uken og i tillegg kan bli tilkalt på kort varsel.   
 
Hogar Norma har for tiden ingen bil. Dette er et stort 
savn. Dette begrenser muligheten til en tur ut å besøke 
venner eller familie, for de som har det.   
For tiden har vi en avtale med noe som leier oss bil når 
det skal handles inn og til sykehusbesøk eller 
konsultasjon hos spesialist.  

Hver morgen ber beboerne om en bil   
 
Mål for 2020:  
Paraguay  
- Styrke styret for Hogar Norma.  
- Få Stiftelsen Hogar Norma juridiske godkjent.  
- Styrke de lokale inntektene og donasjonene.  
Norge  
- Flere faddere.  
- Ekstrainntekter i form av salg ved loppemarked, basar, 
café og møter. 
 
Utfordringer for 2020 
- Det gjenstår en del renovasjon og reparasjon av hus 
og bygg. Det elektriske anlegget må oppgraderes og 
forbedres. Deler av dette er farlig og det haster å gjøre 
noe med dette. 
- Lekkasje fra taket på deler byggingene bør tettes.  
 
Helt til slutt ønsker vi å minnes to av beboerne som i 
2019 har gått bort, Beto og Griselda. De er dypt savnet. 
 
Vi takker Gud for trofasthet og godhet i mange år.  
Vi takker også alle dere som trofast har stått med oss i 
2019. Dere er uunnværlig for Hogar Norma. Hjemmet 
for de som kanskje er lavest på rangstigen i dette landet.   
 
Tusen takk! 
Gud velsigner dere alle.  
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