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Kjære alle venner av Hogar Norma  

Det er en god stund siden dere har hørt fra oss nå. Det føltes 

som om tiden stoppet opp en stund da åtte av beboerne og de 

ansatte her testet positivt for covid-19. Livet fortsetter, men vi 

føler sterkt på at vi mistet storesøsteren vår, Catalina, og vi 

savner henne mye. Ikke minst er dette spesielt tungt for Lichi, 

som også delte rom med henne. Hun har hatt en vanskelig tid, 

men er nå bedre etter mye kjærlighet og omsorg fra de rundt 

henne. 

En konsekvens av erfaringene denne tiden er at vi nå har en fast avtale med Monica, som er 

sykepleier, nabo til HN og en av lederne i den lokale menigheten. Hun hjalp oss mye gjennom den 

vanskelige sykdomsperioden og er dyktig i faget sitt. Vi har også samarbeid med en lege, dr. Clara. 

Hun kommer en gang i måneden og samarbeider med Monica. Disse har oversikt over 

helsesituasjonen til beboerne, og det er en stor trygghet for oss alle. Opplevelsene den siste tiden 

har også fått oss til å innse behovet for en sjåfør. Vi får derfor nå hjelp av Braulio, som til daglig kjører 

Ûber.  

Alle beboerne har nå fått første dose av vaksinen mot covid og venter på den andre, og de er friske. 

Sakte, men sikkert opptar vi igjen normale aktiviteter, som formingsarbeid, gåturer, osv. På grunn av 

pandemien ble alle avtaler med fysioterapeut, nevrolog og psykolog avlyst, men nå åpnes det opp 

igjen for dette også. Vi planlegger også månedlige utflukter. En stor glede var det å igjen kunne være 

med i menigheten på gudstjenester og møte alle vennene igjen og også kunne ta imot besøk av 

slektninger og venner. 

Vi er så takknemlige til Gud for at Han har vært med oss i 

denne vanskelige tiden og også til alle dere som har støttet 

oss. Uten dere ville det vært umulig å dekke alle ekstra 

utgiftene i forbindelse med sykdomsperioden. Men Gud er 

god og viser sin barmhjertighet mot oss. Et synlig bevis på 

dette fikk vi nylig. Elodia trengte sårt en ny rullestol. En slik 

er hverken lett å få tak i eller å kjøpe. Ideen om å spørre en 

lokal radiostasjon om hjelp oppstod, og en lytter ringte inn 

og sa han hadde en rullestol han ville gi oss, og like etter 

fikk Elodia tatt den i bruk (se bilde under). På denne og 

mange andre måter, som f.eks. donasjoner av matvarer og 

medisinsk utstyr, har vi fått se hvordan Gud er med oss og 

hvordan lokalsamfunnet her også støtter oss. Dette gjør 

oss glade og takknemlige. 

En stor takk til dere alle – med ønske om Guds velsignelse 

over dere. 

Kjærlige hilsener fra deres venner på Hogar Norma. 

Følg oss gjerne på facebook: 
https://www.facebook.com/HogarNorma/  
Kontonummeret for Hogar Norma er 7104.20.22688  
Vippsnummer er 81743 

 


