
Kjære alle venner av Hogar Norma!  

Denne gangen vil vi fortelle litt om Nelly. Hun ble født 30. januar 

1984 og bodde sammen med foreldrene de første tre månedene av 

sitt liv.  Mor fikk svangerskapspykose, og det var far og ei 

mindreårig tante som stelte henne. De var fattige, og 

morsmelktillegget de hadde råd til, ble blandet ut så tynt som mulig 

for at det skulle vare lenge. Nelly ble bare tynnere, og til slutt forsto 

far at han ikke klarte å ta hånd om babyen i tillegg til moren som 

var syk, og han kom til barnehjemmet med henne. Hun var mager 

og blek. Det viste seg etter hvert at 

Nelly ikke utviklet seg som andre barn, 

og etter flere undersøkelser ble det påvist at mor hadde hatt 

virus i svangerskapet som hadde skadet fosteret.  

 

I dag er Nelly 33 år: Hun er psykisk utviklingshemmet, 

snakker bare enkelte ord og er kort av vekst. Hun lærte å gå da 

hun var ca. 5 år etter mye fysioterapi. Hun forstår mye ved 

tiltale og hjelper til med enkle oppgaver i huset. Nelly elsker å 

hente nyvasket tøy på snora og brette det, og hun vet nøyaktig 

hvem som eier hvert plagg og legger det på rett plass. Hun 

hjelper til med å dekke bord og servere mat. Hun elsker å 

hjelpe de andre som er mer fysisk utviklingshemmede enn 

henne selv. Nelly liker å pynte seg med smykker som ringer og 

armbånd. Hun har sine dukker og leker i en veske som hun har med seg overalt, og ingen 

får ta dette fra henne det. Nelly har i dag noe kontakt med foreldrene og sine tre søsken 

som bor i Argentina. Hun har vært og besøkt familien der, med tanke på å flytte dit, men 

de forsto at hun savnet alle sine "søsken" og personalet på Hogar Norma ettersom hun 

hver dag sa navnet til dem alle. Hun kom derfor fort tilbake til hjemmet der hun har vokst 

opp. 

 

 Det Nelly ikke vet, er at hun ble den utløsende årsaken til at Hogar Norma gikk fra å være 

et hjem for foreldreløse til et hjem for funksjonshemmede. Dette skjedde gjennom en lang 

prosess, men gjennom Nelly fikk hjemmet kontakt med instanser som jobbet med 

funksjonshemmede i landet, dermed ble Hogar Norma kjent, og flere funksjonshemmede 

barn fikk et HJEM der. Med dette forstår vi at ingenting skjer tilfeldig, men at alt har en 

mening og at Gud har den fulle kontroll.  

 

Vi vil denne gangen også takke dere får all den hjelpen dere gir til Hogar Norma. De 

trenger det så sårt da de ikke får noe hjelp fra myndighetene eller kommunen. Gud velsigne 

dere tilbake. 

 

Følg oss på facebook: https://www.facebook.com/HogarNorma/  

 

Kontonummeret for Hogar Norma er 7104.20.22688. Vippsnummer er 817343 
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