
Hei alle venner av Hogar Norma.

Nå er vi allerede i februar, og det er på tide med en hilsen fra oss. Vi har
hatt en fin jule- og nyttårsfeiring takket være alle våre gode hjelpere og
venner, både her og ikke minst dere i Norge som aldri svikter oss. 

Vi har også hatt loppemarked hvor vi solgte brukttøy vi har fått fra Norge.
Det ga oss en kjærkommen ekstrainntekt.
Men før loppemarkedet var det stor jubel når vi åpnet sekkene og plukket ut det vi trenger her på Hogar Norma. 
Alle fikk noe nytt av klær, sko og andre ting vi trenger for her på hjemmet. 

Beboerne har deltatt på barne- og ungdomsleirer – vi har jo hatt sommerferie nå i januar. Det er hyggelig å få 
være med sammen med andre barn og unge og oppleve felleskapet. Denne sommeren har vi også hatt flere besøk 

av gode venner, og vi har vært på noen turer. Nelly og Liz har bursdag 
med bare en dags mellomrom – og bursdager er virkelig høydepunkt 
for alle beboerne. Da vanker det gjerne kake blant annet.

Igjen takk for alt dere gjør for oss. Vi går det nye året i møte med 
optimisme og tiltro til at Gud, som har vært trofast i alle de årene 
Hogar Norma har vært et hjem for de som ikke har noe annet hjem 
her i Paraguay, også er med oss dette året. Gud velsigne dere alle.

Varm hilsen fra alle oss på Hogar Norma.

Følg oss gjerne på facebook: 
https://www.facebook.com/HogarNorma/
Hogar Normas bankkonto: 7104.20.22688

En stor takk til alle som husket på våre venner med litt ekstra til jul. 
Det gjorde at det både var gaver og ekstra god mat  som våre venner 
kunne glede seg med. 
Stor takk også til alle på Nesodden og andre som kom med klær, sko, 
sengetøy og andre ting vi kunne sende ut til Paraguay. Vi ønsker alle 
Guds rike velsignelse.                
Vennlig hilsen Rigmor Overhalden
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