Den som tar i mot et slikt lite barn for mitt navns skyld tar i mot meg.
Mark 9:37
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Kjære alle
barnehjemsvenner

Barna får sitte på fanget til
nissen og får hver sin store gave.
Det er stas for barna å oppleve
det. De koser seg og leker med
gaver de får og med de voksne.
Alt er bare bra på Lar de
Caridade, det går sin vante gang.
Paulo og de ansatte er flinke i
jobben sin. Vi er fornøyde med
det de gjør der ute. Vi er trygge
på at de gjør det beste for alle
barna.

Nå er julen vel over. Det har vel
blitt mye mat og kakespising på
alle og enhver tenker jeg. Bra
hverdagen har kommet!! Håper
også at alle har hatt en fin og

avslappet jul med familie og
venner.
Paulo kan fortelle at det har vært
julefeiring på Lar de Caridade.
Juletreet ble pyntet fint.
Det lokale postkontoret i byen er
flinke til å samle gaver som går til
barna, i løpet av året. Noen dager
før jul kommer de opp med egen
julenisse og gaver, da blir det
julefest. Alle barna har nisseluer
på seg. Det blir grillet pølser og
servert kaker til alle.

Med denne hilsen vil vi takke alle
dere som har vært med og gitt i
2018 håper dere fortsetter. Uten
dere kan vi ikke gjøre noe som
helst. Dere er med og hjelper
mange barn som er i stor nød.
Husk:” Noen kan ikke hjelpe alle,
men alle kan hjelpe noen”. Jesus
sier:” Det dere gjør mot mine
minste, det gjør dere mot meg”…
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