
Hilsen fra Hogar Norma

Denne gangen har vi igjen en trist nyhet til dere. Familien på Hogar Norma mistet en av
sine beboere denne måneden. Griselda, som i en periode hadde vært veldig syk, døde
fra oss den 9. november. Hun ble bare 29 år, men kroppen hennes orket ikke mer. De
andre beboerne satt rundt henne de siste dagene og timene hun levde og viste på
denne måten sin omsorg. Griselda kom da hun var ca 7 år. Hun tilhørte Paraguays
urinnvånere og moren hennes var død. Under et epileptisk anfall falt hun over bålet der
familien kokte maten sin og ble sterkt brannskadet.  Når hun kom til Hogar Norma fikk
hun hjelp, stell og et nytt hjem, men nå har hun fått et enda bedre hjem hos Gud. 

Men det skjer hyggelige ting også. Vi har startet et lite verksted der vi lager ulike ting av
stoff vi har fått. I dette verkstedet er det flere delaktige, beboerne og de som jobber her
sammen med andre fra både fra menighet og nabolaget. Sammen med beboerne
designer, syr og broderer vi vesker, putetrekk, duker, ryggsekker, osv. Vi dekorerer
også glassbeholdere og noen driver med hekling. Etter hvert håper vi å selge disse
produktene og få litt inntekt.. Disse aktivitetene har hatt en positiv effekt på alle, også de
som jobber her for nå får de brukt andre sider av seg selv, og de kommer på jobb med
mer iver og glede. 
 

Fredag 29. november blir en stor dag for oss med salgsmesse her på Hogar Norma.
Vi er helt avhengige av deres støtte og er så takknemlige til alle som hjelper oss i bønn og økonomisk. 

Med ønske om Guds rike velsignelse til dere alle.

Følg oss gjerne på facebook: https://www.facebook.com/HogarNorma/
Kontonummeret for Hogar Norma er 7104.20.22688   Vippsnummer er 81743
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