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Covid-19 kan ramme alle

Bilde 1

Bilde 2

På bilde 2 ser dere en dåpsgruppe for noen år siden i Paraguay. I fremste rad står psykologen til
høyre, «den lille pastor» i midten og Alfredo, pastoren i menigheten og en av lederne på
daghjemmet, til venstre.
Psykologen hadde tatt til seg den lille jenta i rødt. Etter hvert kaller psykologen henne for «den lille
pastoren» da hun vant sin «mamma» for Jesus. Med sangene hun hadde lært på daghjemmet og
ordene som Mirian hadde lært barna ble det for sterkt for psykologen. Den lille jentungen og
«mamma» kom på møte i menigheten og ble kristne. Denne hendelsen er en viktig grunn til at jeg
har tro på arbeidet jeg har jobbet for i 18 år. Legg merke til dåpsgruppen. Det er ikke så ofte vi har
så store dåpsgrupper i våre menigheter.
I bilde 1 står psykologen og forteller det jeg har skrevet
ovenfor. Hele vitnesbyrdet sitt sendte hun til meg og som jeg
har sagt noe om i et tidligere infobrev. Vi hjelper vanligvis de
fattigste, men dette var nesten et unntak. Psykologen var en
god ressurs for styret for daghjemmet (Bilde 3). Hun var
særdeles positiv og ble en varm kristen. En god støtte for
Mirian og Alfredo ble hun også.
Bilde 3

For jå år siden spurte «den lille pastor» Alfredo om han ville døpe
henne. Det ble gjort, og alt så veldig lyst ut for den lille familien.
Denne høsten fikk vi den triste beskjeden at psykologen måtte gi
tapt for covid-19. Denne flotte damen og gode mor døde på grunn
av koronaen. I dag ser vi betydningen av undervisningen til Mirian
på daghjemmet og Alfredos store gjerning som også pastor i
menigheten. Vi lyser fred over hennes minne og ønsker «den lille
pastoren» alt godt for framtiden. Jeg har forsikret meg om at «den
lille pastoren» har god oppfølging der ute.
Bilde 4

En mors Facebook-innlegg
Dette innlegget er skrevet sent i høst og forsøkt oversatt av meg:
«Jeg applauderer og takker alle de som er en del av denne STORE UTMERKEDE FAMILIEN på alle
måter på daghjemmet. I 7 år har dere tatt vare på datteren min og lært henne å bli en bedre
person, å følge Guds vei og unngå dårlige vaner. Det er så mange gode ting jeg har å si om dere
alle. Jeg takker dere for engasjement, ansvar, og all tålmodighet hver av dere gir barna og all den
KJÆRLIGHET dere omgir dere med. Jeg valgte og vil fortsatt velge det samme daghjemmet for de
andre jentene mine! Takk til dere alle!»

Bibeldagen
Fredag 24. september ble
bibeldagen avholdt i Paraguay.
Barna på daghjemmet var med i
denne feiringen – og disse var
vinnere av å kunne flest bibelvers
utenat.
Min erfaring er at barna lærer seg
sentrale bibelvers. Disse bibelversene blir sitert i hjemmene av
barna. Flere av foreldrene har blitt
vunnet for Jesus ved at barna
bringer Mirians budskap videre til
hjemmet.

Sommerferie
Før barna tok sommerferie (ved juletider i Paraguay) hadde de en pedagogisk dag. Da ble andre
skoler og skolemyndighetene invitert til daghjemmet sammen med foreldrene. Denne dagen viste
barna hva de hadde lært og hvilke tema de hadde tatt opp det siste skoleåret. Jeg synes det er
sterkt gjort å vise andre fagpersoner hvordan de jobber og hvordan undervisningen legges opp.
Det må bety at de er sikre på seg selv. Dette viser meg en god og sterk fagkunnskap og ledelse av
daghjemmet.
Bilde 6 viser en del hvitkledde
personer. Det er ikke engler som
er på besøk, skjønt en kan kanskje
kalle dem det også. Det er nemlig
studenter fra tannlegehøyskolen i
byen som er på besøk. De underviser barna om tannhelse og overrekker barna tannbørster og
tannkrem. Fra egen observasjon
forstår jeg at dette er veldig viktig.
Bilde 6

Avslutning
Det er lenge siden jeg har besøkt daghjemmet nå. Men rett før jul hadde jeg en telefonsamtale
med Mirian og Alfredo. Når jeg hørte stemmen deres, presset tårene på. I 18 år har jeg jobbet for
at de fattige barna skulle få hjelp. Det har faktisk ført til mange positive ting.
Mirian fortalte om sine bivirkninger etter koronaen både for henne og Alfredo hadde høsten 2020.
Mirian er den som har hatt flest og størst problemer i så måte. Et av problemene er forstyrrelser
ved hjerte. Dette kommer og går så hun har egentlig sagt opp jobben som leder for daghjemmet.
Men hun jobber like vel noe. I begeistring over at jeg i min etter hvert høye alder, ikke vil gi opp
sier hun: «Da vil jeg også forsøke å stå på det neste året.» Mirian har hatt store utgifter til
helsevesenet, derfor har jeg sendt henne et betydelig beløp til hjelp. Hun tar ikke ut lønn nå.
De kan fortelle meg at det har aldri vært så mange barn som har meldt seg inn på skolen til neste
skoleår. De hadde nesten fylt opp alle plassene til skolestart 2022. En betydelig optimisme har
bygd seg opp hos de som har ledet dette arbeidet i 22 år.
Jeg takker både Gud, menigheter og personer som har stått trofast med i mange år. Mange har
fått hjelp og ikke få har funnet sin plass i menigheten.
GODT NYTTÅR til dere alle.
Jørgen Cloumann

