Minneord - Catalina Ortiz (Kitty)
Som tidligere fortalt, flyttet vår kjære Catalina hjem
til himmelen den 24.mai i år etter å ha vært syk med
covid 19 i en kort periode. Hun etterlot seg et stort
tomrom på Hogar Norma.

Catalina ble født 16.mai 1961. Hun ankom Hogar Norma i mars 1970 sammen med en nabo, og man
visste så og si ingenting om familien hennes annet enn at hun hadde bodd med en gammel bestemor
og opplevd omsorgssvikt. I senere år fikk hun noe kontakt med ei tante og en fetter som av og til kom på
besøk, til stor glede for henne.
Catalina var en glad person, men hun hadde også sine tunge dager på grunn av sin psykiske tilstand.
Hun likte veldig godt å pynte seg og elsket alt som glitret. Hun hadde mange mennesker hun var glad i å
besøke, og mange satte også pris på henne. Hun hadde mye kjennskap til bibelhistorier og elsket å
synge og spille litt gitar.
På HN hadde hun sine faste arbeidsoppgaver som hun noen ganger syntes var litt kjedelige og tunge,
men når det var hennes tur, gjennomførte hun dem på en god måte, og de ble også som en rutine og
terapi for henne. Hun elsket hjemmet sitt og de andre yngre barna som var som søsken for henne, og
hun hjalp til der det var behov
Catalina var spesielt flink til å huske fødselsdagen til venner og kjente, og hun var interessert i livene til
de menneskene hun kjente og var glad i. Hun var en av dem som med livet sitt virkelig representerte
Hogar Norma, og hun vil bli savnet for sin latter, sine sanger, sin livsglede og evnen til å nyte de små
øyeblikkene i livet.
Vi vil alltid minnes Catalina i kjærlighet.
På gjensyn, Catalina!

HOGAR NORMA:
https://www.facebook.com/HogarNorma/
Kontonummeret for Hogar Norma er 7104.20.22688
Vippsnummer er 81743

