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Kjære givere!
Tusen takk for deres gave til arbeidet vårt på barnehjemmet i den fattige byen Keeranur i India. Takk for at dere gjør en
forskjell, deres hjelp betyr mye.
Vi skal hilse dere alle sammen så mye fra barna og arbeiderene på barnehjemmet! Vi hadde stor fest den første lørdagen
i India i sommer, da var det åpning av guttebygget. Og det var blitt så fint, om mulig, enda finere enn det første bygget.
Muren var også kommet på plass og den rammet så fint inn begge byggene og hele den store tomta vår, som faktisk så
enda større ut med muren rundt. Alt var nøye og detaljert malt i ulike grånyanser, som har blitt kjennetegnet på Home of
Hope. Naboene rundt har begynt å ønske de samme fargene for sine hus også. Så nå blir det stil på den indiske landsbygda. Tusen takk for at dere har vært med å reise opp disse praktfulle byggverkene, som foreløpig huser 16 vakre skatter.
Ja, de skjønne barna våre har økt fra 12 til 16 siden sist, og det var veldig koselig å bli kjent med de nye. Én av dem er
Abi , ei jente på 6 år. Hun sa ingenting de første dagene og var veldig stille og innesluttet, også før vi kom. Men mens vi
var der, skjedde det noe, og Abi slo ut i full blomst. Etter hvert tøyset hun, lo, lekte og koste seg, særlig sammen med sin
nye venn, Kishore på 5 år. Det var fantastisk å være vitne til.
Denne gangen boret vi etter vann igjen, 350 meter ned i jorda. Vi hadde jo allerede én brønn på plass, men med to store
bygg som skal driftes, var det behov for to brønner. Vi er så takknemlige for pengene som ble gitt spesielt til dette. Og
dere kan tro jubelen var stor da vannet endelig sprutet opp av bakken, og barna løp jublende bort til vanndammene og
begynte å leke da de kom fra skolen.
Da Victor skulle søke barna inn på skolen i Keeranur for et par år siden, var rektoren veldig skeptisk. Erfaringen hun
hadde med barnehjemsbarn var nemlig at de var bråkmakere, lite lærevillige og rett og slett ikke så skarpe. Under sterk
tvil gikk hun likevel med på det. Men da Victor kom i sommer for å hente ut papirene, siden vi skulle flytte barna over til
privatskole (hvor de er sikret best mulig skolegang), ønsket egentlig ikke rektoren å gi tilbake papirene. For hun hadde
aldri hatt så flotte, dyktige og eksemplariske elever. Ja, kjære givere, det er barna våre! 
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