
Hei kjære støttepartnere til Hogar Norma!  
 

I april måned fikk Reinaldo og jeg anledning til å besøke alle på Hogar Norma. Det er 
alltid hyggelig å komme dit ettersom de setter så stor pris på å få besøk. Da vi kom, 
satt alle på terrassen og tok en pause med nasjonaldrikken terere ettersom det var 30 
grader den dagen. Ungdommene viste sin velkomstglede på ulike måter slik vi kjenner 
dem. 
Vi hadde kjøpt med oss en del matvarer som vi vet ikke er hverdagskost for dem, som 
f.eks. yoghurt, sjokolade, juice, sjokomelk, ulike kjeks, noe pålegg osv. Dette passet 
bra da vi visste at dagen etter hadde Elichi fødselsdag og noe av dette ville bli brukt 
den dagen i tillegg til bursdagskaka. Fødselsdager er jo alltid en stor dag både for den 
det gjelder og for de andre som bor der, for da er det alltid litt ekstra godt å spise. Det 
vanket også litt" lommepenger" til den enkelte, men det på betingelse av at de heiet på 
"riktig" fotballag. Dette er en fleip som Reinaldo alltid tar med dem når vi er på besøk. 
Og hvem vil ikke ha litt lommepenger? 
 
En ting som jeg hadde lagt merke til på bilder fra tidligere bursdager, var at de alltid 
hadde samme duk på bordene i spisesalen. Og det var til og med en duk som vi brukte 
da vi jobbet der for 14 år siden. Så flinke er de til å passe på det de har! Dermed hadde 
jeg bestemt meg for å ta med to fløyelsduker fra Norge som de skulle få. Dette ble godt 

mottatt, og dagen etter var de alt i bruk på bursdagen til Elichi (se bildene). 
 Nylig hadde det blitt hogd ned store eukalyptustrær på området. Dette er trær som har stått der så lenge jeg kan huske, 
men som nå var gamle og råtne. Når slike ting skjer på området, er Wilfrido aktiv med og hjelper til. Dette er spennende 
for han, og han er veldig opptatt av det og fortalte oss mye om det. 
Bestyrerparet gjør en kjempejobb med å passe på at alle har det bra samtidig som de tar seg av vedlikehold av hele 
området som jo er stort. 
 
Takk til alle dere som støtter Hogar Norma trofast. Jeg vet de er veldig takknemlige for det de får tilsendt, og de prøver 
å bruke midlene så fornuftig som mulig. Gud vil velsigne dere tilbake. 
 
Med vennlig hilsen, 
Hanne Førland Steger. 
 
Vi ønsker alle en riktig GOD SOMMER 
Hogar Normas bankkonto: 7104.20.22688 
 

 


