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Nieuwsbrief, Herfst 2016.
Lieve allemaal,
We zijn weer naar school! En voor een heel aantal van ons betekent dat de hele
middag huiswerk maken... Gelukkig doen we dat samen, wat het een stuk
gezelliger maakt.
Natuurlijk hadden we ook schooltassen nodig, maar deze zijn behoorlijk duur.
De dag voordat de school begon kwam de Albanian Group op bezoek. Ze
hadden gevraagd of we nog iets nodig hadden en brachten voor alle
schoolkinderen een nieuwe schooltas! God voorziet in al onze noden.
Welkom!

In de afgelopen maanden hebben we veel nieuwe
kinderen welkom mogen heten.
Alba & Megi. Deze prachtige zusjes vonden het
lastig om te wennen, maar inmiddels hebben ze
het kinderhuis tot hun thuis gemaakt.

Miri (rechts, met Jorida) Hij heeft zijn hele
leven in het kinderhuis in Korҫa gewoond,
maar daar kunnen kinderen maar tot hun zesde
levensjaar blijven.
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Ramadan (links) heeft al veel meegemaakt in zijn
jonge leven, hij heeft zijn moeder verloren en vader
gaat in en uit gevangenissen… Verdrietig!

De broertjes van Jetmirë en Sion kwamen
ook bij ons wonen: Samuel & Kledis (op de
foto met Vana)

Adoptienieuws
De documenten van Irvana liggen nog altijd klaar bij de adoptiecommissie. We bidden dat
God op Zijn tijd het juiste gezin zal bieden. Irvana heeft medische zorg nodig in verband met
haar te kleine schedel, we bidden dat zij in een land terecht mag komen waar deze zorg
gegeven kan worden. Bid alsjeblieft mee, er is na al die maanden nog geen geschikt gezin
gevonden.

Kinderen
Dan zijn er nog (v.l.n.r.) (Alba), Adelajda, Ana, (Megi), Silva en Ini
het gaat goed met hen! Hier op de foto met Nikoleta.

En ook met de kleintjes
Jetimire en Sion gaat het
goed.

Izabella blijkt helemaal doof te zijn, naast dat ze hepatitis C heeft. Vader is nog niet
akkoord gegaan met adoptie, maar we bidden dat hij dat binnenkort wel zal doen: ook
voor Izabella is medische zorg in het buitenland zo nodig!

Bezoek
In de zomer hebben we veel bezoek gekregen. Een groep uit Winterswijk, die
ons hielp met klussen. Ze brachten ons een nieuwe keuken, hulpgoederen
voor de kraamkliniek en de Nehemia-kerk en de
zigeuners.
Emma (links met Silva), uit Noord-Ierland, die
met de kinderen verschillende activiteiten heeft
gedaan.
Een groep uit Schotland, die hebben geholpen
met verven en andere klusjes in en om het huis.
Hanneke en Tieneke uit Nederland, die samen met mij (Marlies) al het speelgoed
in huis en in het magazijn hebben
uitgezocht en de zolder tot een waar
speelparadijs hebben omgetoverd.
We zijn erg dankbaar voor al deze
hulp!
Heel veel liefs van ons allemaal,
Gods zegen,
Marlies
P.S: Vanaf 1 januari zullen we de Postbus in Griekenland niet meer gebruiken.
Alle contact zal via ons nieuwe emailadres gaan: vater_e_ngrohte@yahoo.com

