Den 17. oktober fyller Wilfrido, en av beboerne på Hogar Norma, 50 år.
Wilfrido var bare 4 år da han kom til Hogar Norma. Wilfrido var ikke som andre
fireåringer, han hadde ikke lært å spise selv og kunne ikke krabbe eller gå. Han
hadde tilbrakt de første årene sine i et rom uten lys der han bodde sammen med
sin syke mor, som etter noen år døde. Da han ble hentet, lå han på et jordgolv, var
underernært og veldig ømfintlig for lys da han ikke var vant til dagslyset. Han
hadde tydeligvis vært gjennom en hard hjemmefødsel og fått cerebral parese.
Med godt stell og mat og etter en del trening begynte han å krabbe og etter hvert
også å gå. Språket kom også litt etter litt, selv om det var og er noe utydelig.
I dag er Wilfrido en kjekk mann med godt humør som liker å arbeide ute på Hogar
Norma. Han har flere oppgaver, og noen av dem er å rake vekk alle bladene som
faller ned fra de store mangotrærne gjennom hele året. Ved skal bæres inn til
matlaging og klesvask, søppeldunker skal kastes, osv. Når han har en ledig stund,
elsker han å stå ved inngangsporten. Da har han med seg skriveblokka si og
"noterer" ned alle bussene som kjører forbi.
Mange sjåfører kjenner han igjen og tuter i
det de kjører forbi, noe Wilfrido synes er gøy. En annen ting som han
liker, er å være dommer når ungdommene i menigheten spiller
fotball på området. Da tar han oppgaven veldig seriøst med rødt og
gult kort i lomma, pluss dommerfløyte, og han blir respektert av
spillerne.
Wilfrido er aktiv i den lokale menigheten. Han har blitt innsatt som
menighetstjener og hjelper til i oppgaver som å ta inn kollekten og
sette fram stoler. Han hilser alle velkommen med et godt og varmt
smil.
Hogar Norma er og blir hjemmet til Wilfrido. Han husker nok ikke noe
fra de årene han bodde sammen med sin mor. Han har aldri hatt noe
kontakt med noen andre i familien. Hans familie er de som bor
sammen med han på hjemmet, og han er en god og kjærlig
"storebror" for dem som er yngre. Hvis en møter Wilfrido og blir
kjent med ham, vil en ikke bli den samme etterpå. Hans smil, latter
og humor smitter over på dem han er sammen med.
Gratulerer med dagen, Wilfrido!
Som vi har nevnt i tidligere brev er Hogar Norma, på grunn av lav kurs på norske kroner og høy kurs på
amerikanske dollar, i en vanskelig økonomisk situasjon. Vi tillater oss derfor å be våre støttepartnere om
hjelp slik at vi kan holde dette arbeidet gående på en anstendig og god måte. Takk for at dere står
sammen med oss i arbeidet for våre funksjonshemmede venner.
Vennlig hilsen arbeidsgruppa i Norge.
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