Den som tar i mot et slikt lite barn for mitt navns skyld tar i mot meg.
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Kjære givere!
“Det dere gjør mot mine små, det
gjør dere også mot Meg ….” står det
i bibelen! Her kommer det en hilsen
fra oss til dere. Vi her i Norge har
hatt en varm og tørr sommer. I
motsetning til Cambarà som har
hatt en meget kald vinter. Men nå
går det mot vår og sommer, mens
her hjemme går det mot høst og
vinter.
Alt er bra på barnehjemmet. Vi har
jevnlig kontakt med vår bestyrer
Paulo. Han er fornøyd og sier at alt
går bra. Men påpeker at det er
vanskelige tider i hele Brasil.
Det merkes også i Cambara. Han
sender oss en liten hilsen som dere
kan lese her.
”Caro Amigo Irmão contribuinte..
Nós do &quot;Alice Lar de
Caridade&quot; Queremos deixar
nossos agradecimento por tudo que
vocês vem fazendo para essa obra
missionaria aqui em Cambará.
Essas ofertas de amor feitas por
vocês, tem abençoado muitas vidas

aqui, Nossas crianças atendidas
diariamente aqui tem esse
previlégio, e a minha alegria é
imensa em poder ajudar.Ver as
crianças alegres tendo aqui um
principio de conhecimento, isso não
tem preço. Eu vejo as mãos de Deus
estendidas em suas vidas pelo fato
de muitos aí nem ter conhecidos
talvez o Brasil, mais tem esse amor
em seu coração e nos ajudam para
realizar esse trabalho. Deus é
maravilhoso, ter colocado a Familia
Andresen, e todos vocês
contribuintes nesse projeto, no qual
hoje também faço parte, agradeço
muito a Deus por tudo que tens feito
por nós aqui, e somente Deus para
retribuir com muitas bençãos dos
céus a todos vocês. Um grande
abraço Paulo—

grunnleggende prinsipper. Dette kan
ikke måles opp mot noe annet.
Gud er god som ga oss familien
Andresen og alle dere i Norge som
jeg har gleden av å være en del av.
Takker Gud for alt dere har gjort for
oss. Der er bare Gud som
kan velsigne dere rikelig tilbake.
Stor broder hilsen Paulo

Kjære venner/givere.
Vi her på Lar Alice ønsker å takke
alle dere som gjør så mye for oss i
denne misjonens tjeneste i
Cambara. De gavene som dere gir av
kjærlighet, er til stor velsignelse for
mange barn her ute. De er heldige
som kan komme hit hver dag. Er
glad jeg kan være en del av dette og
være en hjelpende hånd for disse.
Det er oppmuntrende og givende å
se de glade barna i lek og morro og
ikke minst lære barna de

Med denne hilsen ønsker vi også å
takke alle dere som er med å gir og
ber for barnehjemmet i Cambara –
Brasil- ” Ingen kan hjelpe alle, men
alle kan hjelpe noen”.
Hilsen
Alice, Nelly-Kristin og Vigdis

