
Info Hogar Norma – november 2020 
 

Kjære alle venner av Hogar Norma! 
 
Det er på tide med en liten oppdatering om liver på Hogar Norma igjen.  
Livet og de daglige aktivitetene går sin vante gang. Alle beboerne har 
sine faste gjøremål som de utfører med iver og glede. Vi har for 
eksempel husdyr som hunder, høner og kyllinger. Dermed får vi egg og 
sikkert også noen gode kyllingmiddager til jul. Wilfrido har ansvar for å 
gi hundene mat og vann og binde dem om morgenen og løse dem på 
kvelden slik at de kan vokte hjemmet mens alle sover trygt. Han er også flink til å passe 
plantene i hagen. Jentene som kan hjelpe til, tar seg av hønene og kyllingene og sanker inn 
eggene. Lorena holder orden på sengetøyet og klær generelt. 
 
Fysisk treninger også viktig. Kitty og Lichi går turer på formiddagen mens Liz og Nelly 
gjennomfører kortere strekninger med gåstolene sine. Felicio elsker å være ute i frisk luft, og 
Elodia trener armene sine når hun kjører rullestolen sin.  
 
Noen av beboerne på HN har hatt behov for legesjekk på grunn av ulike plager. Det er en 
stund siden vi har fått fulgt opp dette på grunn av Covid 19-situasjonen. Heldigvis ga de fleste 
av resultatene lite grunn til bekymring, men en av beboerne har nå fått artrose og må gå på 
medikamenter og ei annen får behandling for anemi. Alt dette er ekstra utgifter selvsagt. Nå 
er planen å la alle få en ordentlig helsesjekk så fort som mulig. Fortsatt får vi donasjoner fra 
ulike kilder, men vi merker at verdenssituasjonen gjør at også dette minker noe her. 
 
Nylig ble det gjennomført et kurs for de ansatte der profesjonelle underviste i temaer som 
etikk, taushetsplikt og ulike personlighetstyper. Det er planlagt tre slike kurs, noe det lenge 
har vært ønske om. 
 
Takk igjen til alle dere som ber og gir til dette arbeidet!  
 
Hilsen alle på Hogar Norma 
 

Følg oss gjerne på facebook:  https://www.facebook.com/HogarNorma/ 
Kontonummeret for Hogar Norma er 7104.20.22688    
Vippsnummer er 81743 
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