Kjære alle venner av Hogar Norma!
Håper dere alle har hatt en fin sommer.
Min mann Reinaldo og jeg besøkte beboerne på Hogar
Norma i april måned dette året, i forbindelse med en reise
til Paraguay. Vi så tydelig at de ble glade over at vi kom.
De kjenner oss jo godt, og sin glede viste de på de
forskjellige måtene de kan uttrykke seg på. Det var fint å
se hvordan alt var ryddig og rent og veldig fint i hagen. Vi
hadde kjøpt med oss litt ekstra godt av mat/pålegg som vi
vet ikke er hverdagskost der.
Godt å se at toalettstolene og en rullestol fra jobben min her i
Norge, som ble sendt i en kon-teiner for en tid tilbake, nå var
kommet fram og i bruk. Litt morsomt var det at Federico,
bestyreren, sa at den ene toalettstolen var så fin at den brukte
de ikke som toalettstol, men at Liz brukte den som inne-stol
når hun skulle forflyttes inne. Men hva gjør det, bare den
kommer til nytte?
Juancito (bildet) var ikke helt i form da vi var der første gang,
for han slet med luftveisinfeksjon og hadde vært til lege og fått
antibiotika. Men han var bedre siste gang Reinaldo var der. Og
da Reinaldo tok avskjed med han og sa han skulle dra tilbake
til Norge, men lovte å komme på besøk igjen neste gang vi
kom til Paraguay, begynte plutselig Juancito å be for Reinaldo,
for reisa hans, for familien hans som ble igjen i Paraguay og
for vår familie her i Norge. Vanskelig å klare å holde tårer
tilbake og ikke bli rørt i en slik situasjon. Det ble en fin stund
for begge to. Juancito har en egen gave når det gjelder bønn,
og han overrasker hver gang med hvordan han ordlegger seg når han ber.
Vi vil igjen takke hver enkelt av dere som støtter Hogar Norma. Uten dere hadde ikke bestyrerne og
menighetene klart å drive hjemmet og økonomien der.
Mitt ønske og bønn er at Gud må velsigne dere tilbake.
Mvh Hanne Førland Steger.
Vi håper det er flere som vil være med å støtte arbeidet på Hogar Norma.
Du kan støtte dette arbeidet ved å bruke
bankkontonr. 7104.20.22688 eller VIPS nr. 817343
Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/HogarNorma/

