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Fra Hogar Norma sender vi igjen en hilsen for å fortelle litt om hvordan vi har det her på hjemmet. Vi er 
så takknemlig til alle venner i Norge som hjelper oss økonomisk slik at våre barn og ungdommer kan bo 
trygt og godt, å få den hjelp og omsorg de trenger for å ha et verdig og godt liv på tross av sine 
funksjonshemninger. Uten dere hadde hjemmet her på Hogar Norma ikke kunnet fortsette.   
 
Nå går det med raske skritt mot jul og overgang til et nytt å. For oss på Hogar Norma er det stor aktivitet 
både på skolen og her på hjemmet. I likhet med tidligere år er vi i gang med hovedrengjøring i alle hus 
både innvendig og utvendig. Alt gjøres for at jule- og nyttårs-helgen skal bli hyggelige og gode dager 
alle på hjemmet.  
 
Siden jeg skrev brev til dere i september har det ikke skjedd så veldig mye nytt. Alle har det stort sett 
bare bra. Heldigvis har ingen alt for store helseproblemer utenom det de vanlig strever med. Griselda 
har ikke så sterke krampetrekninger som hun hadde tidligere, Eloida er også ganske bra, men hun har 
blitt litt rund i det siste uten at det foreløpig gir så altfor store bekymringer. Imidlertid må vi passe på så 
hun ikke blir for tung og vanskelig å løfte for oss.  
 
Juancito har det også fint. Det beste han vet er å få være med å lage radioprogram. På tross av 
talevanskeligheter vil han gjerne fortelle om Jesus og forbereder seg godt med det han ønsker å dele med 
sine lyttere. Det må alltid være noen med han i studio som kan hjelpe til med å oversette slik at de som 
hører kan få med seg hva han ønsker å si. Noen ganger kan det være vanskelig for oss også å oppfatte 
hva han sier, men som regel går det ganske greit. Men for Juancito er det flott å få være med å dele noe 
av det han bærer inne i seg og han stråler av glede og er kjempefornøyd med programmet og seg selv.  
 
På hjemmet har vi som regel en andaktsstund etter frokost og de som bor her er nøye med at vi ber for 
alle våre venner i Norge. Selv om både Juan og Nelly har problemer med å uttrykke seg så kan de å be 
og er ivrige med å be for dere. Det fine er at Gud ikke har problemer med å forstå hva de sier og vi tror 
de blir bønnhørt for de ber av et oppriktig og godt hjerte.  Det er veldig spesielt for oss å få være med på 
disse andaktsstundene og vi kjenner virkelig at Gud er nær oss. 
 
Også blant de som jobber her på hjemmet er det et godt samarbeid og Teti, som nå har det daglige 
ansvaret, gjør en god jobb som leder. Alle er veldig flinke og gjør sine jobber og aktiviteter på en god 
måte.    
 
Uten den hjelpen vi får fra Norge ville det være umulig for oss her i Paraguay å fortsette arbeidet på 
Hogar Norma. Som dere vet får vi ingen hjelp fra det offentlige her ute og det koster selvfølgelig en del å 
drive hjemmet. Vi er derfor veldig takknemlig til alle som støtter og hjelper oss både økonomisk og ved at 
dere ber for oss, og ønsker dere Guds rike velsignelse tilbake.  
 
 

 
Vennlig hilsen Gregorio Cabrera og alle som bor på Hogar Norma og Rigmor Overhalden 

 


