
Hogar Norma – mai 2021 

 

Kjære alle venner av Hogar Norma! 

Denne gangen kommer det nyheter som ikke er så hyggelige – og 

en ekstra bønn om hjelp. Som noen av dere kanskje har fått med 

dere via facebook, så er det nå noen av beboerne og de ansatte på 

Hogar Norma som er blitt smittet av Covid19. I Paraguay har 

smitten økt betraktelig de siste månedene, og flere har mistet livet 

– også i Ypacarai-området.  

For Hogar Norma fører dette til ekstra utfordringer – både praktisk 

og økonomisk. Beboere og ansatte som har testet positivt er isolert 

i et eget bygg. Et par av dem har vært såpass syke at de har trengt 

oksygen. Ansatte, blant annet to av lederne, som selv har 

symptomer har måttet hjelpe til med å ta seg av de syke beboerne. 

En sykepleier som er godt kjent med hjemmet, jobber nå også 

hundre prosent for å behandle de som trenger det. Sykehusene i 

Paraguay har sprengt kapasitet, og vi tror at beboerne på HN har 

det bedre hjemme med helsehjelp der. Vi har fått låne en 

oksygenkolbe privat som allerede er i bruk og også fått kjøpt en ny. 

Alt dette fører til ekstra utgifter – til testing, smittevernsutstyr, medisiner, oksygen, legehjelp og 

sykepleie. I tillegg kommer ekstra personalbemanning på grunn av at flere av de ansatte er syke. Vi er 

frimodige og vil gjerne be dere om et ekstra økonomisk bidrag som hjelp i denne situasjonen. 

Mennesker i nærmiljøet stiller opp så godt de kan med ulike former for hjelp, med medisinsk utstyr, 

transport, sykepleie og annet. Et eksempel er Basilia på 86 år som i veldig mange var kokke på 

hjemmet. Hun og datteren lager frokost og middag som de leverer til de som er syke.  

De som leder hjemmet er fortsatt ved godt mot, men de trenger sårt vår støtte. Takk til dere alle som 

trofast er med og støtter Hogar Norma og de som bor der, som er de som ofte kommer sist på 

samfunnets prioriteringsliste, men som for Gud er av stor verdi. 

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

 

PS: I dag tidlig, mandag 24.mai fikk vi den triste beskjeden om at Catalina, 

også kjent som Kitty, måtte gi opp kampen mot Covid og gikk hjem til Gud i 

natt. Vi vil komme tilbake til dere med et minneord. Vi lyser fred over 

Catalinas minne. 


