Hogar Norma – juli 2022

Hilsen fra Lourdes og Lars Morgan Førland som er på besøk på Hogar Norma:
Kjære faddere og venner av Hogar Norma!
Her kommer litt info og en hilsen fra oss i familien Førland.
Det var godt å komme tilbake til Paraguay etter noen år. Historie og barndomsminner var tilbake med en gang.
Historien startet med at Jorunn og Lars Førland grunnla Hogar Norma for foreldreløse barn i 1968, og historien
fortsetter for oss med at jeg som 7 åring og min søster på 1 år kom til hjemmet etter noen år. Morgan og jeg har
vokst opp her, giftet oss og har jobbet her som bestyrerpar noen år.
Min søster Sara er daglig leder nå sammen med en annen bestyrer, Bernarda. Dette er litt rart å tenke på.
Uansett føler vi oss virkelig hjemme her, og vi stortrives sammen med våre barn og barnebarn og bruker ferien
for å jobbe og være sammen med beboerne på HN.
I denne perioden har vi hatt en del aktiviteter her, noen maler, andre syr laken, puter, tepper, osv., andre igjen
rydder og vasker. Det kommer til å bli fint her, og forandringene er synlige. Beboerne følger sine faste rutiner og
liker at det skjer andre ting også, for eks. at det kommer ny maling på veggene, nye gardiner og møbler. De er så
takknemlige og viser det med hele seg. De er alltid glade, smiler, klemmer og klager aldri.
•

Det gjenstår en del reparasjoner og mye skal ordnes, men som sagt må dette skal gjøres litt og litt. Det
trengs økonomisk hjelp til alt, og planen er å få det til med ekstra støtte her, og så må vi også jobbe for å
få hjelp og støtte fra Norge. Paraguay er preget etter pandemien både i økonomien og blant folk flest.
Mange av de vi kjenner har mistet noen av sine familiemedlemmer under covid19, og vi merker også her
på HN at pandemien har vært tøff for flere. Lichi savner sin venninne Kitty som døde i fjor. Godt for
henne å få snakke om det og få trøst og støtte.

Vinter her er som norsk sommer for oss, og vi klager ikke over 27- 30 varmegrader. Vi har noen uker igjen her
som vi skal bruke godt til både ferie og kos.
Vi ønsker dere alle en fortsatt god ferie og sommer.
Hilsen fra oss alle fra Hogar Norma.
V/ Lourdes Førland.
https://www.facebook.com/HogarNorma/
Kontonummeret for Hogar Norma er 7104.20.22688
Vippsnummer er 81743
Bilde øverst: Unge katolske prestestudenter som har
praksis med å aktivisere beboerne på ulike måter.
Bilde nederst: Middag på verandaen.

