
Nyhetsbrev fra Hogar Norma- juni 2014

Kjære venner i Norge!

Vi vil igjen takke for all innsatsen dere gjør for Paraguay
gjennom Hogar Norma i Ypacaraí. Vi har fortsatt 11 personer
som bor her på hjemmet – og disse har en eller annen form
for funksjonshemming, enten psykisk eller motorisk.  Som dere
vet prøver vi hver dag å sørge for at hver og en av disse skal ha
det godt og være ved godt mot.

Når det gjelder økonomien, prøver vi så godt vi kan å utnytte
midlene vi får fra dere på best mulig måte. Vi søker også om
forskjellig type lokal støtte her i landet. Og til deres glede kan
jeg fortelle at vi får mange gaver som rengjøringsmidler, koster,
ulike typer såpe, toalettartikler som tannkrem, tannbørster,
toalettpapir og bleier. I de siste månedene har vi også fått
melk, ris, sukker, pasta, grønnsaker og noe kjøtt.  I skrivende
stund er vi nesten tomme igjen, men vi er i aktivitet for å prøve å få inn nye varer for denne 
måneden. 

Som dere også har sett av bildene vi har sendt tidligere, har vi ikke latt noen bursdager gå 
forbi uten feiring. Byggingen av det 
nye huset går fint, og veggene reises 
selv om det går litt trått for tiden på 
grunn av alt regnet. Når det gjelder 
helsa, så har Griselda vært til 
konsultasjon hos en neurolog og er nå 
under behandling for å minske 
anfallene hun har. Catalina og Nelly 
har også vært hos legen og fått nye 
medisiner som skal gi dem bedre 
hjelp.
Symaskinen fungerer superbra. Og 
Tomasa som jobber her, er veldig 
fornøyd med den. På den andre siden 

er hun svært plaget av smerter i beina og bekymret over at hun ikke klarer å jobbe så godt 
med rengjøringen som hun gjerne vil. Men vi jobber med å finne en løsning på dette, og vi vil
holde dere orientert. 
Påsken feiret vi sammen som en stor familie og bakte deilige chipa (tradisjonell påskebakst), 
dette så dere bilder av i forrige brev.
Vi vil snart komme tilbake med flere nyheter herfra – og ønsker dere alle Guds velsignelse. 

For Hogar Norma, 
Elsa og Federico Petras.

Hogar Normas bankkonto er:
DnB   7104.20.22688


