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RAPPORT OM BRUK AV MIDLER MOTTATT FRA PYM BARNEHJELP 2017
På vegne av våre funksjonshemmede venner som har sitt hjem på Hogar Norma, vil jeg takke for støtten på
kr. 6.000,- som vi har mottatt dette året. Vi som er kontaktpersoner og forsøker å samle penger til å
opprettholde driften av dette hjemmet, er veldig takknemlige for at Pym Barnehjelp har gitt støtte over
flere år. Pengene fra dere går til driften av hjemmet. Hogar Norma eies av den nasjonale pinsebevegelsen
Iglesia Filadelfia, men de trenger hjelp fra Norge for å kunne drifte arbeidet.
Det bor for tiden 10 funksjonshemmede på Hogar Norma. Aldersforskjellen er stor fra barn til godt voksne.
De eldste kom til hjemmet i 2-3 årsalderen og har hele tiden hatt dette som sitt hjem. Det er derfor viktig
at det fortsetter å være et trygt og godt hjem for funksjonshemmede som ikke kan ivaretas av nær familie.
De ansatte er flinke til å gi dem oppgaver som de kan utføre på hjemmet. En av dem som er eldst, Catalina,
har nylig fått briller og en av hennes oppgaver er å lese høyt fra Bibelen for de andre hver morgen. Hun har
også ansvar for å lage i stand ettermiddagsmåltidet. Wilfrido sørger for at det er rent og ryddig rundt huset
og Elichi liker å legge sammen og rydde klesvasken på plass. Juan har litt vanskelig med å uttrykke seg
tydelig, men han er den som ønsker gjester velkommen og takker for besøket, gjerne med et Guds ord før
de går.
Nytt dette året er at fem av barna 3-4 dager hver uke får komme til en kombinert skole og treningssenter
for funksjonshemmede. Dette er et tilbud i regi av kommunen Ypacarai og er bemannet med faglig
utdannet personale. Det er godt å komme ut fra hjemmet noen timer å få enkel undervisning og også
trening som kan være med å løse opp stive muskler. Barna får også nye
venner og blir stimulert både psykisk og fysisk.
Hogar Norma får ingen pengestøtte fra den paraguayske stat, men det er
enkelte private butikkeiere som i perioder kan hjelpe med matvarer.
Hjemmet drives med nasjonale ledere og medarbeidere og er en trygg og
god arbeidsplass. Dette er også av stor betydning for et fattig land med stor
arbeidsledighet.
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