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Informasjonsbrev 02-2022 
En kort orientering 
Mirian og Alfredo har vært bestyrerparet for daghjemmet fra de overtok i 1999. De er også pastorpar for 

menigheten inne i byen. Begge fikk covid-19, Mirian har hatt det 3 ganger og Mirian har spesielt fått 

langvarige bivirkninger av sykdommen. Mirian har måttet si opp sin stilling som direktør for daghjemmet.  

 

Hun var en arbeidsom og god administrator. I dag hever ikke Mirian lønn, men jobber spesielt med 

regnskapet og den evangeliske siden av daghjemmet. Hun jobber så mye hun orker. Jeg gir her en kortfattet 

beskrivelse om hva som har skjedd dette skoleåret: 

 

Fra 3. februar begynte planleggingen for skoleåret 2022. De har bare kristne lærere. Søndag 06.02.22: Dåp i 

menigheten – En mann blir døpt. 18.02.22: Takkefest for lærere som sluttet på daghjemmet. 

 

08.04.22 Jubileum: De feiret 30 år for daghjemmet og 19 år for skolen. Bilde 

til venstre viser en billedplakat de har laget til jubileet, men de har «glemt» 

seg selv på plakaten. Til festen hadde de invitert offentlige- og menighets-

ledere, tidligere barn, lærere og andre ansatte samt foreldre. 

 

Konsekvens av festen: Skolelederen i byen/fylket fortalte at han ønsket å 

hjelpe dem slik at lærerne kan få halvparten av lønnen fra departementet. Vi 

er usikre på om dette virkelig er mulig, men en veldig positiv reaksjon fra det 

offentlige. 

 

Lærernes dag:  Denne dagen ble feiret. Barna hadde med seg noen empanadas, smørbrød og kaker og 

sammen feiret de lærernes dag. 

Kurs:  De har arrangert kurs for å oppdage og forhindre misbruk av barn. Det er et viktig område 

og vil hjelpe barna hvis slikt skjer. 

Tannhelsekurs: Elever ved tannlegehøyskolen i byen har holdt kurs for barna i viktigheten av tannpuss og 

lært dem å pusse tennene riktig. Jeg kan understreke at dette er viktig da jeg har sett 

mange unge som har måtte trekke ut alle tennene sine der ute. 

 

24.06.22 Prosjekt: «La oss rydde opp i Paraguay» Barna rydder opp på 

daghjemmet og ute på gata. En viktig lærdom i Paraguay. 

 

27.06.22 Evangeliseringsprogram: Et fantastisk prosjekt der de har hatt med 

seg 52 av barna og 25 av foreldrene. Imponerende at så mange foreldre har 

deltatt på et slikt prosjekt. Barna fikk gaver gjennom dette prosjektet. 

 

24.07.22 Ungdomsleir: I juli hadde de ungdomsleir på daghjemmets 

område, 105 ungdommer var på denne leieren. Se bilde til venstre. 

 

15.8.22 Barnas og Familiens dag: Daghjemmet markerer denne dagen med 

å besøke en annen skole ca. 5 km fra daghjemmet. Denne skolen hadde aldri 

fått slikt besøk før. En del av barna på daghjemmet var med. Barna sang og 

ga barna på denne skolen gaver. Mirian underviste ut fra bibelen. De skriver at de var alle glade for det de 

opplevde denne dagen. De følte de hadde gjort noe meningsfylt. 
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22. og 25. august: Ble barna påminnet om sin kultur og Guarani-språket - viktig med røttene. 

 

  
30. august Politidagen: Noen barn dro til politistasjonen og sang (bilde ovenfor), Alfredo hadde andakt der 

og ba for politiet. Samtidig overrakte Alfredo en studiebibel til politimesteren. Daghjemmet setter ikke «lyset 

sitt under en skjeppe». 

 

03.09.22 Prosjekt: Nei til skogbrann. For i september brenner de alltid en del skog for å utvide jordbruks-

arealene i Paraguay. Dette vet vi har en del negative virkninger for miljøet. Barna lærer litt om dette. 

 

04.09.22 Dåp: 4 nye venner ble døpt i menigheten. Gud er god og 

trofast sier Alfredo. For meg er det godt at det også er vekst på dette 

området. 

 

10.10.22 Avslutningen av bibelstudier: Barna har gjennom de siste 3 

månedene vært gjennom et bibelstudieprosjekt lokalt for 

daghjemmet. Prosjektet hette «Det store eventyret». Her har de 

gjennomgått mange av bibelfortellingene. På denne siste dagen 

forsøker de å spille noen av de fortellingene de har lært om. På det 

siste bildet til venstre er det «Den barmhjertige samaritan» som skal 

illustreres. Jeg er sikker på at mange av disse fortellingene sitter fast i 

hukommelsen hos barna.  

 

Dette skrivet viser at ledelsen for daghjemmet, skolen og menigheten 

er svært flinke til å gi informasjon. Det at evangeliet forkynnes og at 

ledelsen gir regelmessig informasjon og regnskap er grunnen til at jeg 

står på for dette arbeidet. Jeg får masse bilder. Barna får evangeliet 

hver dag på daghjemmet og skolen. Det er et virkelig misjonsprosjekt 

hvor både det sosiale og evangeliske er dekket opp. Penger brukes 

ikke til administrasjon. 

 

På vegne av Mirian og Alfredo vil jeg takke dere alle som har stått med. Det er vel nesten utrolig at en 

fremdeles har et så stort engasjement for dette arbeidet både hjemme og ute. Mirian og Alfredo er trofaste, 

noen å stole på og har gjennom denne tiden skapt stor respekt hos meg. Jeg legger ved halvårsregnskapet fra 

Paraguay. 

 

En velsignet JULEHØYTID og et GODT NYTT ÅR fra meg til dere alle. Varm takk fra Jørgen Cloumann. 
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Halvårsregnskapet 

Regnskapet utenfra (regnskapsføreren) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mine kommentarer 
Dette betyr at driften går med underskudd: 

 Totale inntekter:      176 289 072 Gs 

 Totale kostnader:      190 521 608 Gs 

 Underskudd på:        14 232 535 Gs  ca. 20 000 kr 

 

Kommentarer: 

 Til nå 2022 har de bare maktet 15 %, vanligvis har den ligget på ca. 20 %. 

 Inntektene fra brukerne startet bra, men har gått betydelig ned utover året. 

 Denne nedgangen i inntekter ute kan ha å gjøre med ettervirkninger etter covid-19. 

 Noe av årsaken er lav vekslingskurs for norske kronen. 

Egresos  utgifter   Salud  helse 

Alimentos matvarer  escuela  skolen 

Salario  lønn   oficina  kontor 

Coche  bil   gast.banc bankutg. 

Ande  ?   total  total 

Copaco  diverse 

Mantemiento vedlikehold 

Noruega  Norge (penger fra Norge) 

guarderia  daghjemmet (inntekter ute) 

agua   salg av vann 

almuerzo  Lunsj (betaling for lunsj) 

ingresos  inntekter 

Otros ingresos  andre inntekter 


