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Kjære alle venner av Hogar Norma!
Vi vil gjerne sende dere en hilsen nå og samtidig ønske dere en god sommer. Her i Paraguay er det midtvinters,
men været kan variere fra en varm norsk sommer til plutselig nærmere 5-10 varmegrader med mye fuktighet. Det
merkes i hus som er bygd for 30-40 grader. Det er fortsatt koronarestriksjoner her i landet, men situasjonen virker
å være under god kontroll, og samfunnet begynner sakte å åpne opp.
Vi har igjen en trist nyhet å komme med. Dette brevet skulle egentlig handlet om Juan og hans behov for å få
operert inn en såkalt PEG som er en sonde som gir mulighet for å tilføre næring direkte inn i magesekken,
ettersom han hadde store problemer med å spise og svelge. Sist onsdag, på sin 36-årsdag, ble imidlertid Juan
syk med lungebetennelse og ble innlagt på sykehus. Han har vært svak lenge, både på grunn av vanskeligheter
med å ta til seg næring og gjentatte luftveisinfeksjoner grunnet manglende muskelkraft. Nå klarte ikke kroppen
hans mer, og fredag morgen sovnet Juan inn på sykehuset. For han betydde det å komme hjem til Jesus, som
han elsket. For de andre beboerne på hjemmet betydde det nok en gang sorg over en kjær bror som var med på
å skape liv og trivsel i hjemmet deres.
Juan, eller Juancito som han ble kalt, kom til Hogar Norma som sjuåring. Han hadde ingen familie, og Hogar
Norma var hjemmet hans. Han var en glad og omsorgsfull ung mann som var takknemlig for livet til tross for sitt
handikap. Han var den som ønsket gjester velkommen, som sendte hilsener på vegne av beboerne og som
daglig ba og takket for blant annet alle dere som støtter hjemmet. Han hadde en sang som var hans livsmotto og
som han ofte sang: «Min tanke består av deg, Gud. For du har gitt meg livet, du har gitt meg eksistensen, du har
gitt meg kjærlighet». Han vil bli savnet av mange. Vi lyser fred over Juan sitt gode minne.
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