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Kjære giver! 

Ditt bidrag gir håp! 

Fevik, 30.03.2017 

Det er full aktivitet på barnehjemstomta om dagen, det mures og hamres og snekres. Da blir det også et 
eldorado for lekne og kreative barnehender. Vi fikk akkurat bilde av Amaranath som hadde funnet seg 
noen plankerester og jammen hadde han ikke klart å kutte og forme det til som en skikkelig kul gitar. Det 
går jo bare i gitar om dagen, etter at de begynte å lære seg å spille sist vi var nede. Vi håper også å kunne 
ha med oss en ordentlig god gitar til sommeren, som de kan fortsette å øve på. 
 
Nå begynner guttebygget å nærme seg ferdig. Alt grovarbeid er i havn og nå er det bare maling, flisleg-
ging og litt sånn som gjenstår. Så skal det jo innredes, og er det noen som har lyst til å bidra med litt eks-
tra til f.eks innredning av et gutterom eller hvitevarer til kjøkkenet, er dere hjertelig velkommen til det!  
 
Parallellt med fullføringen av bygget, har de også begynt byggingen av muren og det blir så flott! Ende-
lig får vi rammet inn det flotte hjemmet vårt og oppnår en enda større ro og trygghet på området. Takk 
for at dere har sørget for det.  
 
Forrige måned fikk vi to nye familiemedlemmer på Home of Hope. Det er to søstre på 8 og 12 år, som 

har mistet mammaen sin. Pappaen er veldig syk og håpte at vi kunne hjelpe han med å ta vare på døtrene 

og gi dem en trygg framtid når han ikke lenger er her og kan gi dem det. Chandra forteller, og vi kan se 

på bildene, at jentene har funnet seg godt til rette og allerede har blitt gode venner med de andre barna.  

Takk for at dere hjelper oss og sørger for en stadig familieforøkelse! 
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