
Gadai barang
kemas demi bakti
Norlina sekeluarga tinggal serumah dengan anak yatim terbiar untuk semai
sifat kasih sayangdan rasa tanggungjawab antara satu sama lain

»OJeh Norlah Idris yang berhasrat member
iiori@limetro com niy dana bagi membesarka

payar membina yayasai
DIA tidak goyah pendi Mengenai keluarga Ib

rian mendengar segala pada tujuh anak ini mei
tohmahan dan pandan bukan mudah menempi
gan serong masyarakat baran jika mental dan fi

terhadapusahayangdirintisn tidak kuat
ya sejak 2004 Pada awalnya bukan
Lali dengan penghinaan yang sindiran orang ramal tei

menyatakan memberi naungan iran terpaksa dltepis S
kepada golongan itu hanya sendiri mulanya tidak bi
sia sia Norlina Alawi 37 terus dengall cafa saya ini
melangkah gagah Sehinggakan suatu h
Baginya menghimpun 51 saya biiat solat hajat K

anakyatim tujuh anak kan dan tidak jemuberdoa
düng dan tiga wanlta dewasa impian untuk membanti
termasuk ibu tunggal serta gan Ini dlmakbulkan AI
seorang penghidap HIV bükan lillah hikmah yang Allal
suatu dosa bunyikan penuh kenikm
Saya tolak tepl segala BERNAUNQ Norlina tidak pernah menylsihkan hubungan antara anaknya dengan anak terbiar katanya mengimbau kei

pandangan sinis kerana naluri
keibuan leblh menguasal se dlsiplln ilmu dan asplrasl yang
kali gus ingin memberi mereka diterapkan akan menjana ke
kasih sayang tanpa menglra gemilangan yang diharapkan
penyakit dihidapi apatah lag la katanya
pelaburan dunia akhirat saya Dia beriltizam menerapkan
katanya nilai insaniah dalam diri ma
Wanita yang berasal dan syarakaf keseluruhan bahawa

Kluang Johor ini kini bangga tidak salah berbuat kebajikan
dengan njmah yang dimllikl sesama insan
selain modal berbayar syarikat Menurutnya sili penjela
dipacunya berjumlah ratusan jahannya ke seluruh negara
ribu ringgit tahun lalu dengan menjual
Untuk itu dia turut melantik muka sendiri adaiah penga

syarikat guaman dalam men laman menyeronokkan kerana
gurus soal perundangan dan usahanya mendapat sokongan
perjalanan pusat perlindungan kerajaan swasta dan korporat
itu Jika ada tanggapan mengenai
Baginya Persatuan Keba kebanyakan rumah anak yatim

jikan Anak Pesakit HIV Aids yang agak daif Norlina manu
Nurul Iman Malaysia Pemim mengubah senario berkenaan
diseliakan dl bawah Pusat Per Kini dia berbangga derSan
lindungan Pernim dan Sekolah hasil gadalan barangan kemas
Agama Kafa Integrasi yang nya dulu yang bemllai ribuan
beroperasi di Kampung Cheras ringgit hasil pemiagaan kate
Baru Kuala Lurnpur yang ring untuk modal pusingan
berkonsepkan kekeluargaan Ada yang mengatakan saya
itu nadi hidupnya sepanjang makan harta anakyatim dan
hayat tinggal serumah Apa yang saya
Selain penerapan nilai hendak makan harta mereka

emosi ia menitikberatkan sebab saya sendiri bergolok
pendidikan sempuma termasuk gadal selama Ini untuk membe
aspek kerohanian kasih sarkan mereka
sayang moral kesihatan dan Tujuan saya suami dan
berdikari di samping membina anak anak tinggal serumah
jatl diri ampuh deml kecenner dengan mereka adaiah sema
langan dunia dan akhirat ta mata mengajar sifat kasih
Saya ingin membuktikan sayang dan rasa tanggung

rümah ini adaiah usaha Jawab antara satu sama lain
berterusan saya dan sekali gus Alangkah seronoknya mell
menjadl ikutan kepada orang hat mereka membesar depan
lain mata penuh ceria Rasa kasih
Saya herikan yang terbaik yang dlpupuk pada anak yatim

kepada anak anak ini dari atau penghidap HIV ini begitu
aspek pelajaran termasuk khid mendalam
mat guni tuisyen terbaik sebab Pada saya walaupun pendi
mahu lahirkan anak bestari dikan tidak tinggl impian untuk

Begitu juga dalam penye melonjakkan Pernim menjadi
diaan makanan dan keperiuan yayasan hebat satu hari nanti
asas lain Saya percaya lebih diutamahan katanya PMH TIN bersama sebahagian anak dan kakrtangan rumah PernimPfflHATIN bersama sebahagian anak dan kakitangan ruman Pernim

yang berhasrat membentuk perit yang ditempuhinya empat
dana bagi membesarkan em tahun lalu
payar membina yayasan Apa yang pentlng kini sua
Mengenai keluarga ibu ke minya MejarRoslanZakarla

pada tujuh anak ini mengakui 43 adaiah pemangkin seman
bukan mudah menempuh ca gatnya
baran jika mental dan fizlkalnya Suatu yang saya pelajari
tidak kuat jika ada masalah saya banyak
Pada awalnya bukan saja merujuk kepada suami Kalau

sindiran orang ramal termasuk dulu dia tidak bersetuju dengan
jiran terpaksa dltepis Suami jalan yang saya pilih kini dia
sendiri mulanya tidak bersetuju banyak memberi perangsang
dengan cafa saya ini kepada saya dalam banyak
Sehinggakan suatu hari perkara katanya

saya buat solat hajat tahajud Dia turut berbangga dengan
dan tidak jemuberdoasupaya sikap suami yang tidak jemu
impian untuk membantu golon menimba ilmu di peringkat
gan Ini dlmakbulkan Alhamdu sarjana dalam bidang pengu
lillah hikmah yang Allah sem rusan malah ia menjadi contoh
bunyikan penuh kenikmatan bahawa menuntut ilmu tidak

BERNAUNQ Norlina tidak pernah menylsihkan hubungan antara anaknya dengan anak terbiar katanya mengimbau kenangan mengenai usla

S

dlsiplln ilmu dan asplrasl yang
diterapkan akan menjana ke
gemilangan yang diharapkan
katanya
Dia beriltizam menerapkan

nilai insaniah dalam diri ma
syarakat keseluruhan bahawa
tidak salah berbuat kebajikan
sesama insan

Menurutnya siri penjela
jahannya ke seluruh negara
tahun lalu dengan menjual
muka sendiri adaiah penga
laman menyeronokkan kerana
usahanya mendapatsokongan
kerajaan swasta dan korporat
Jika ada tanggapan mengenai

kebanyakan ruinah anakyatifn
yang agak daif Norlina manu
mengubah senario berkenaan
Kini dia berbangga dengan

hasil gadalan barangan kemas
nya dulu yang bemllai ribuan
ringgit hasil pemiagaan kate
ring untuk modal pusingan
Ada yang mengatakan saya

makan harta anakyatim dan
tinggal serumah Apa yang saya
hendak makan harta mereka
sebab saya sendiri bergolok
gadal selama Ini untuk membe
sarkan mereka
Tujuan saya suami dan

anak anak tinggal serumah
dengan mereka adaiah sema
ta mata mengajar sifat kasih
sayang dan rasa tanggung
jawab antara satu sama lain

Alangkah seronoknya mell
hat mereka membesar depan
mata penuh ceria Rasa kasih
yang dlpupuk pada anak yatim
atau penghidap HIV ini begitu
mendalam

Pada saya walaupun pendi
dikan tidak tinggl impian untuk
melonjakkan Pernim menjadi
yayasan hebat satu bari nanti
lebih diutamahan katanya


