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Kjære Giver!
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.
Høstferien er akkurat ferdig for mange her, én uke etter at de var ferdig i India. Og dere kan tro barna på barnehjemmet koste
seg med ferie! Rett før hadde de nemlig termineksamen, både små og store barn. Da er det intens lesing og pugging fra
grytidlig på morgenen. Men alle kom seg igjennom og fikk bra resultater.
Én av guttene, Suriya, fikk særdeles godt skussmål fra skolens rektor da Victor traff henne her om dagen. Hun fortalte at da det
var lunsjtid, hadde hun stresset rundt for å ordne en hel masse. Da hun var på vei i full fart forbi Suriya, hadde han utbrutt
spontan: «Men, madam, har du fått deg noe lunsj da?». Hun ble så overveldet over denne myke og omsorgsfulle måten han
tiltalte henne på, at tårene begynte å trille. I India tiltaler man nemlig autoriteter som en rektor kun i formelle høflighetsfraser.
Suriyas hjertelag overrasket henne totalt, og som så mange andre måtte hun erklære ovenfor Victor at barna på Home of Hope
er helt spesielle.
Og, jada, det er flere spesielle barn hos oss. Ved en tidligere anledning hadde vi med ned solcellelys som vi pyntet buskene
foran barnehjemmet med. Etter en stund fikk de hard medfart av tidens tann og hadde nå sluttet å virke. Men trekløveret
Anbarasan, Aravindan og Amaranath gav ikke opp belysningen av den grunn. Dette fagområdet er nemlig noe som står i sterk
interesse hos guttene og de var ikke seine med å finne fram batteri, ledninger og skrutrekkere. Etter noen strakser og litt
forskjellige prøvekoblinger skinte lyslenkene atter i full prakt. Og våre tre små ingeniører var storfornøyde med teamworket.
Nå er kjøkkenet ferdig innredet på innsiden av spisesalen i guttebygget. Skapene er på plass, med skyvedører, Chandra har fått
seg et flott lagerrom hvor matvarene kan sorteres og oppbevares med et godt system, og endelig har de fått komfyr, nytt kjøleskap og diverse kjøkkenutstyr. Det har blitt riktig så flott og praktisk. Og guttene, de er storfornøyd med å ha fått nye rom i
eget bygg, med flotte dusjer og doer. På rommene sine har de også, som på kjøkkenet, fått skyvedører på hvert sitt skap. De er
så stolte og skryter av at de synes de har fått det enda finere enn jentene nå 
Tusen takk, kjære givere, for gavene dere har gitt til å bygge dette flotte guttebygget!

I neste takkebrev, som vil bli før jul, vil dere som er faddere få informasjon og bilder fra deres fadderbarn.
Takk for deres bidrag!
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Zion Home of Hope
www.homeofhope.no
Kontonummer: 2801.17.68484
E-post: homeofhopenorway@gmail.com

Ditt bidrag gir håp!

