Den som tar i mot et slikt lite barn for mitt navns skyld tar i mot meg.
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Kjære alle
barnehjemsvenner
Kjære givere
Vi var tre generasjoner som dro til
Cambara denne gang. Vi hadde en
fin tur.
Alt står bra til på daghjemmet. Vi
ble tatt imot med åpne armer og
varme klemmer fra store og små.
Min yngste datter Leila var med og
hun kommer her med en hilsen:

muligheten og jeg fikk atter en gang
reise til Cambarà å besøke det
arbeidet som jeg i flere år har fulgt
med på fra Norge.

Inntrykkene
var mange og turen ble en
opplevelse som jeg alltid vil ha med
meg. Forskjellene mellom rik og
fattig er stor og det er godt å se at
barna på Lar Alice får muligheten til
en bedre barndom med hjelpen de
får der.
For 15 år siden fikk jeg gleden av å
besøke Lar Alice og siden den gang
har jeg hatt et sterkt ønske om å
reise tilbake. I april fikk jeg

Sammen med de ansatte på
barnehjemmet stod jeg i porten
klokken 07.00 på morgenen og tok
imot 24 barn.

På barnehjemmet får barna
næringsrik mat, de blir kjørt til
skolen hver dag, de får dusje, de
minste sover, de får leksehjelp og de
får leke masse både ute og inne,
men viktigst av alt, de får omsorg og
kjærlighet.
Når vi kjørte rundt i
nabolaget og så hvor disse
barna bor, da ble det enda
tydeligere hvor viktig Lar Alice er
og hvor viktig arbeidet er. De 24
barna jeg møtte får være på Lar
Alice og oppleve trygghet, få
kjærlighet og få lov å være barn med
tid til å leke, det er med på å utgjøre
en stor forskjell i deres liv.
I løpet av dagene jeg var i Cambarà
møtte jeg ved flere anledninger

mennesker som
fortalte meg hvor mye Lar hadde
betydd for dem. Det å få vokse opp
der hadde utgjort en stor forskjell.
Ingen kan hjelpe alle, men alle kan
hjelpe noen. Det er godt å vite at jeg
kan være med å hjelpe noen til en
bedre barndom. En barndom varer
livet ut, og da er det viktig at den er
god og fylt med kjærlighet!
Vi takker alle dere trofaste givere,
uten dere hadde det vært umulig å
fortsette. Må Gud velsigne dere
rikelig tilbake. Ønsker dere alle en
riktig GOD SOMMER.
Hilsen Alice, Nelly-Kristin, Leila og
Vigdis

