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Kjære givere 

Ditt bidrag gir håp! 

Fevik, 08.06.2017 

 
Nå går det mot sommerferie, men i India er akkurat ferien ferdig. I dag, 7.juni, er første skoledag for barna og 
det var nok både litt rart og spennende å komme tilbake på skolen etter en drøy måned med fri. I disse dager er 
det også nye barn på vei inn til barnehjemmet vårt og allerede er det ei vakker, lita jente som har kommet. Hun 
er 6 år, pappaen er død og mammaen er ikke i stand til å bære omsorgen for henne. Derfor har hun ennå ikke 
begynt på skolen, til tross for at hun kom i skolealder for to år siden. Hun har blitt tatt godt imot av våre skjøn-
ne skatter på Home of Hope og vi har fått se bilder der de holder henne i hendene, mens de ser beundringsfullt 
på henne. Her skal hun få det godt og få mye omsorg, fra både store og små.  
 
Til helgen venter vi en ny gutt som skal komme. Som dere vet, tar vi ikke inn så mange av gangen, for vi øns-
ker en sakte, naturlig økning av familien vår. Til beste både for de som allerede bor der og for de som kommer.  
I juli reiser vi ned igjen og vi gleder oss veldig til å se alle sammen. Da blir det også spennende å se guttebyg-
get, som begynner å nærme seg ferdig. Et av målene våre når vi kommer ned i sommer er å få skaffet forskjel-
lige lekeapparater og få det på plass i hagen vår. Så er det noen av dere som ønsker å bruke litt av feriepengene 
på huskestativ, sklie, sandkasse, fotballmål, sand til fotballbanen eller til sykler til barna, er dere selvsagt hjer-
telig velkommen til det. 
 
Vi ønsker dere alle sammen en riktig god og solfylt sommer med nødvendig avkobling! Tusen takk for alt dere 
gir, uten deres hjelp hadde ikke barna i Keeranur hatt en sikker framtid.  
 
Følg oss på bloggen på nettsiden vår når vi reiser den 11. juli. Og er det noen som har Snapchat, kan de legge 
til Ina, med brukernavn «bromlepina», og få jevnlige bildeoppdateringer. 
 
God sommer! 

www.homeofhope.no 

 
 
 

 


