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Det har vært en fantastisk tur til India. Ja, for alt gikk i orden og vi fikk faktisk reist. Hele 9 nordmenn endte vi
opp med å bli til sammen. Og vi har storkost oss. Da vi kom ned hadde vi julefeiring med utdeling av flotte gaver fra Norge, til stor begeistring fra alle barn og voksne der nede. Det var stort å få være på barnehjemmet og se
barna kose seg, le, bli litt sint, få et lurt glimt i øyet, og vi ble fyllt av en så uendelig takknemlighet for at vi fikk
lov å oppleve og se dette. Og for at barna har det så godt i så trygge og gode omgivelser, med mennesker som er
så glad i dem. For de som jobber her er virkelig glad i dem og det merkes og synes lang vei. Vi er så stolte av
Chandra, Salomon, Victor og Navamani, som gjør en fantastisk jobb. Og som får barna til å føle at dette ikke er
et barnehjem, men et hjem
Dagen i badeland slo virkelig an. Der var det vill jubel fra barna og det var en fryd å se dem boltre seg i vannet,
sprute vann og leke sammen som ekte søsken. Men uten kranglingen. For det er helt forunderlig, barna våre
krangler nesten ikke. De er så skjønne og gode mot hverandre, deler med hverandre og skulle én være så uheldig
å søle noe eller dulte borti en annen, får hun et smil og litt latter tilbake. Ja, det er englene våre, helt spesielle
Denne gangen hadde vi med vaffeljern fra Norge og vafler skulle vise seg å virkelig falle i smak. Etter at røren
var ferdiglaget, måtte vi sitte en stund i spenning og vente på at strømmen skulle komme tilbake. Da lyset omsider kom på og viftene begynte å surre igjen, stod jubelen i taket der ute på trappa. Nå var det klart for steking!
Salomon og lillebroren Simpson fulgte ivrig med og begge lærte med glans hvordan stekingen skulle gjøres. Det
var både syltetøy og sukker til å ha på og hjerte etter hjerte sklei ned i de små
indiske magene, som aldri hadde rommet vafler før.
Da vi skulle reise sa barna at vi måtte hilse så mye til alle dere i Norge og si at
de kommer så fort de kan :-)
Takk for at dere gjør dette mulig! Les gjerne mere om turen på
www.homeofhope.no
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