Den som tar i mot et slikt lite barn for mitt navns skyld tar i mot meg.
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Kjære alle venner av
daghjemmet.
Guds fred!

er glad i barn og flink i rengjøring,
det også trengs. Vi er fornøyd med
valget vi har gjort. Barna ser ut til å
trives veldig godt.
På bildene ser dere Aleksandra

Nå er sommeren over og høsten
faller på. Da er det på sin plass med
en liten
hilsen fra
oss.
Har jevnlig
kontakt
med Paulo
via
Messenger,
og han kan
melde at alt
er bra på
daghjemmet.
Før sommeren var det to av våre
medarbeidere som sluttet. Det er
alltid spennende å ansette nye.
Paulo kan melde om at de to nye
fungerer veldig bra, han er strålende
fornøyd. Ei er veldig flink med barna,
hun har pedagogisk bakgrunn og har
jobbet en del med barn. Den andre

(pedagogen) forteller om
skaperverket og bruker flittig
flanellograf. Barna sitter som tente
lys. Hun er også flink til å engasjere
barna i lek og aktiviteter, både ute
og inne.
Ikke bare barna trives på
daghjemmet. Ser også at orkideene
liker seg i gamle tujastammer.

Husprosjektet Vila Unni går det også
veldig bra med, men det trengs litt
vedlikehold. Nå har det nettopp blitt
fraflyttet en leilighet, da passer
Paulo på å
legge
fliser på
gulvene.
Nå har
alle fire

Nå går det mot sommer og jul. Den
nærmer seg med stormskritt. Dere
vil få en ny rapport etter jul med
bilder av julefeiringen som de har
hvert år med nisse, gaver og god
mat.
Vi takker alle dere som er med og
gir, vi er så takknemlige for alle
pengegaver som kommer inn. Disse
og Guds hjelp er vi helt avhengig av
for

leilighetene fliser på alle gulv.
Lettere å holde rent.
Paulo kan også fortelle at det har
vært veldig kaldt i Cambara i vinter.
Da er det mange fattige som fryser.
Hus der ute er ikke noe i kalde
forhold, det er dårlige trehus. Men
da er det godt å vite at når barna
kommer til daghjemmet, er det både
varme og gode klær som venter
dem.

å
kunne fortsette å hjelpe fattige barn
i nød. Fortsett å be for daghjemmet.
Det er styrke og makt i bønn!
Hilsen
Alice, Nelly Kristin og Vigdis

