“..Wat je ook gedaan hebt voor de
minste van mijn
broeders en zusters, dat heb je voor
Mij gedaan.”
Mt. 25:40
We zijn God dankbaar voor alles wat Hij
hier in “de Schuilplaats” heeft gedaan!
We zijn dankbaar voor Zijn zorg, bescherming en liefde! We zijn ook dankbaar
voor elk van jullie, broeders en zusters
die bij ons zijn
gebleven en ons steunen!
De HEER zegene u, laat zijn aangezicht
over u schijnen en geve u vrede!
We willen je meenemen in de zegeningen die we in deze tijd hebben gehad
en enkele gebedspunten met je delen.
Gebedspunten:
1. Dat God ons wijsheid mag geven als we met
verschillende instantie in contact zijn en beslissingen moeten nemen voor het welzijn van de
kinderen. Hij weet altijd wat het best is voor elk
kind.
2. Dat God ons gevoeligheid en wijsheid mag
geven en bovenal liefde om zorg te kunnen
geven aan deze kinderen. En dat we God’s
liefde mogen laten zien die hen tot Jezus Christus kan leiden als ze ouder worden.
3. Dat God de harten van onze nieuwe medewerkers week mag maken, zodat ze Christus
kunnen leren kennen en God’s liefde voor hen
zullen ervaren.
4. Dat God ons mag leiden in de groei van kennis van Zijn Woord, en dat Hij dat mag gebruiken tot Zijn eer.
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“Zorgdragen voor
Albanese
kinderen in nood”
Ps. 91:1”
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Na twee jaren met de pandemie en bijkomende
isolatie, begon 2022 bijna zorgenloos en leek alles
weer terug naar de oude situatie. De laatste week
van januari, kwamen er een tweeling, meisjes, bij in
het huis. Nu hebben we 15 kinderen waar we zorg
voor hebben. In de eerste maanden van dit jaar zijn
de kinderen ziek geweest, en dit keer was het de eerste keer dat ze zo lang ziek waren. Uiteindelijk zijn
ze allemaal hersteld en zijn er geen serieuze zorgen
in het huis. De kinderen volgen hun normale dagroutine weer met school/peuterspeelzaal, huiswerk en
een klein beetje vrije tijd. De winter is lang geweest,
koud en nat waardoor er minder buiten gespeeld kon
worden. Maar onze conciërge had binnenspelen voor
hen georganiseerd. De oudere jongens gaan weer
naar de voetbalclub en genieten van het voetballen.

Zij heeft een gaatje tussen de beide hartkamers
en een vernauwde aorta.
Ze wordt hiervoor nu behandeld en blijft voorlopig onder toezicht. Beide
meisjes waren onder het
verwachte gewicht toen
ze binnenkwamen. Gelukkig groeien ze goed
en zijn inmiddels fijn op
goed gewicht.
Dit zorgt voor een betere conditie bij Ajla. We zijn
dankbaar voor de goede gezondheid van Ambra.
We zijn de Heer dankbaar dat
een familie in Amerika zich beschikbaar heeft gesteld om Izabela te adopteren. We wachten
nu op hun komst en bidden dat
ze daarna de adoptie zullen
voortzetten als ze haar liefde
en vreugde hebben gezien.
De ouders van Samuel,
Kledis, Jetmis en Sijon
hebben een verzoek bij
de rechtbank gedaan om
hun kinderen weer thuis
te mogen opvoeden. Bid
alstublieft dat de recht
bank een juiste beslissing voor hen zal maken.

Adelaida, Samoel, Jetmir, Sijon, Xhediola, Izabela
en Ambra gaan weer door met hun ontwikkel- en
spraaktherapie. Jemir heeft zich goed ontwikkeld en
kan nu alle letters en woorden goed uitspreken.
In de laatste week van januari kwam er een tweeling bij ons, Ambra en Ajla. Zij waren net 4 maanden
oud op dat moment. Na een medische controle bleek
Ajla, die net vijf minuten jonger is dan Ambra, een
hartprobleem te hebben.

We hebben een verzoek bij de
rechtbank gedaan voor een
“verklaring van afstand” voor
Elidon. De rechtbank heeft dit
toegekend. Nu wachten we op
een uitspraak dat we de adoptieprocedure mogen beginnen voor hem. Bid dat God zal
voorzien in een goed gezin voor
deze prachtige baby-jongen.

Dit jaar hebben we twee
jonge dames die ons team
zijn komen versterken, Roalda en Alketa. Luljeta, onze
lerares, is niet meer bij ons.
De kinderen hebben nu een
nieuwe lerares: Roalda. Zij
helpt bij het maken van al
het huiswerk. Beide dames
zijn geen christen, maar
zij lijken open te staan om
over Jezus Christus te horen
en zijn aanwezig bij onze
bidstonden.

Onderhoud
We zijn erg dankbaar dat het dak dit jaar niet heeft gelekt. We hebben ook twee nieuwe slaapkamers voor
de meisjes kunnen creëren door ruimte te gebruiken
om de 3e verdieping. Deze kamers zijn vrolijk en warm.
Begin juli zal worden begonnen met het renoveren
van ons electricitetsnetwerk. De contracten zijn al gemaakt. We bidden dat zij goed werk kunnen leveren
en dat het niet teveel tijd zal kosten. Wil je meebidden
voor de veiligheid en bescherming van de kinderen en
de werkers?
We hebben ook al wat meer onderhoudswerk kunnen
doen in het huis, maar dit project is wel het belangrijkst.

