Kjære venner av Hogar Norma!
Det er med glede og takknemlighet vi
kan se tilbake på 2011 og fortelle at vi
på en spesiell måte har fått merke Guds
velsignelse og hjelp dette året. Takket
være gode venner – både dere som
støtter oss i Norge – og venner av Hogar
Norma her i Paraguay som har kommet
med gaver til oss. Spesielt vil vi nevne
våre venner i menigheten «La Iglesia
Jesus Responde». De har kommet med
forskjellige praktiske gaver
som
vaskemidler både for klær og oppvask,
toalettartikler, toalettpapir og bleier, ris,
spagetti og mel. Hver uke har vi kunnet
hente melk som vi har fått som gave fra
et gårdsbruk i nærheten av. Lorena, som
er en av jentene her på hjemmet, har kunnet ta videregående skole og arbeider nå på kontor her i
byen og hver måned kommer hun med penger som hjelper godt på økonomien. I tillegg betaler hun
for tørketrommel som vi har kunnet anskaffe. Alt dette er til stor oppmuntring og hjelp for oss og vi
er veldig takknemlige til alle sammen.
Men vi har selvfølgelig vanskelige ting som vi strever med også. Tidligere i år var en av de andre
jentene veldig syk. Sheila er både psykisk og fysisk syk og i flere måneder var hun veldig aggressiv
og urolig. Vi måtte hele tiden passe på henne slik at hun ikke skulle skade seg selv eller noen av de
andre. Da kom noen venner med en ny seng til henne med høye karmer som de hadde laget. Dette
ble til stor hjelp for oss og vi kunne i alle fall slappe av om natta og når hun skulle sove. Vi har
også fortalt dere om den store vaskemaskina vår som streiket og mens den er til reparasjon må vi
klare oss med en mindre maskin og vaske en del for hånd. Vi nevnte også strømmen på området som
det må gjøres noe med – så det er nok å holde på med som koster både penger og arbeid.
Hønsegården vår vokser med både høner og gjess og nå kan vi hente egg hver morgen. Dessuten
dyrker både mandioca, mais og andre grønsaker.
Nå som det nærmer seg jul går alle her på hjemmet og venter i stor spenning. Det vaskes og
forberedes til julefeiring. Noen gaver blir det nok i år også og det er jo alltid til stor begeistring.
Til slutt vil vi igjen takke dere for all hjelp, både økonomisk og i forbønn, som også dette året har
vært til stor hjelp og velsignelse for oss. Takk både til enkeltpersoner og menigheter som står med
oss i arbeidet for våre funksjonshemmede venner.

MED ØNSKE OM EN RIKTIG GOD JUL OG ET VELSIGNET OG GODT NYTT ÅR
FRA ALLE PÅ HOGAR NORMA OG RIGMOR OVERHALDEN
Jeg vil også sende en liten hilsen til alle som også dette året har støttet arbeidet på Hogar Norma.
Det er med glede jeg har kunnet sende ut kr. 40.000,- annenhver måned og i oktober og desember
har jeg hatt 50.000,- å sende ut. Tusen takk til alle sammen og Gud velsigne dere rikelig tilbake.
Vennlig hilsen Rigmor Overhalden

