HOGAR NORMA – YPACARAI – PARAGUAY
Kjære dere alle!
Først av alt, tusen takk for all støtte og hjelp – uten den ville
situasjonen på Hogar Norma vært veldig vanskelig.
Den 3 .juni ble Juancito innlagt på sykehus etter et døgn der
han var veldig dårlig. Heldigvis er det en lokal lege, Marcelo,
som stiller opp for beboerne våre når det måtte være. Han fikk Juancito innlagt umiddelbart. Problemet var at ettersom
Hogar Norma ikke lenger disponerer egen bil, og Juancito ikke kan mobiliseres uten rullestolen sin, var vi i desperat behov
for hjelp. Heldigvis stilte kommunen opp med ambulansen sin, og det løste seg på den måten. Juancito ble bedre etter
behandling, og vi fikk feiret bursdagen hans den 24. juni. Da holdt han til og med en liten takketale. Han sliter imidlertid
fortsatt med helsa ettersom organene hans er ganske utslitt på grunn av funksjonshemmingen han har. Vi er takknemlige
om dere ber for Juancito. Vi er veldig glade for Marcelo som følger opp både beboerne og de ansatte.
Vi er også veldig takknemlige for en gruppe fra et universitet i nærheten som gjerne ønsket å ha praksis på hjemmet. Det er
ca. 12-14 ungdommer som stiller opp gratis og gjør hagearbeid, kjøkkenarbeid og
ulike aktiviteter med barna. Vi er så avhengige av alle disse som hjelper til, også de
som kommer med matvarer til oss, slik som en organisasjon som heter “Jesus
responde” og slektninger av beboerne, som f.eks. faren til Elodia som kom med
sukker, grønnsaker, brød, frukt og ris her en dag. Også lokale forretningsmenn bidrar
med melk og brødvarer. Og plutselig en dag dukket det opp et anonymt par med en
eske med klær. Alt dette er velsignelser som vi er uendelig takknemlige for – på
samme måte som vi takker alle dere som trofast støtter oss fra Norge.
For lederne på Hogar Norma, Gregorio Cabrera
Følg oss på facebook: https://www.facebook.com/HogarNorma/
Kontonummeret for Hogar Norma er 7104.20.22688. Vippsnummer er 817343

