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Hallo allemaal,

Oeken, Winter 2017

Allereerst willen ik jullie heel hartelijk bedanken voor het gebed en voor alles wat jullie
voor het kinderhuis in Gjirokastër betekenen.
Wat is er na de laatste nieuwsbrief zoal gebeurd:

Marlies gaf een serie
uitzonderlijke goede lessen
over opvoeding!
Dank je wel, Marlies!
Helaas, werd het voor haar te
druk om verder in het
kinderhuis te blijven helpen.
Sinds half Januari woon ik nu in Oeken (Gem. Brummen), maar D.V. ga ik dit
jaar nog elk kwartaal terug naar Gjirokastër, om te bemoedigen en waar nodig, te
helpen. Verder blijf ik het contact “met de achterban” houden (als je, of je
gemeente, kerk of groep, een “up-date” van het werk zou willen horen, kom ik met
alle plezier een keer langs) .Verder blijf ik de Nederlandse bankzaken doen en
zullen jullie in het vervolg dan ook het nieuws van het kinderhuis weer via mij
krijgen.

Nieuwe Directeur
Aan het eind van het jaar
werd het werk overdragen
aan Jorida, hetgeen voor ons
allemaal toch wel heel
bijzonder was.
Alle bestuursleden moesten
de betreffende documenten
daarvoor ondertekenen.
Op 18 Dec. vierden we dat
Stichting “De Schuilplaats”
20 jaar bestond.
Tegelijkertijd werd Jorida
Doce als onze nieuwe directeur officieel bevestigd in haar functie. Symbolisch
overhandigde ik het “stokje” met de opschrift: “In liefde en gerechtigheid” .

Kerstfeest
Eerst zongen we en
vertelde ik waarom Jezus
geboren werd en daarna
natuurlijk:
de cadeautjes...

Wat doen we na schooltijd:
Marlies heeft een heel schema gemaakt, voor elke
dag, met pictogrammen, zodat ook de kinderen weten waar ze aan toe zijn, en we zijn in de
eerste plaats aan het leren ons daaraan te houden, want dan gaat het prima!






Er wordt buiten gespeeld,
Er wordt binnen thee gedronken
De jongens helpen Siri
En aan het eind van de dag: Gymnastiek

In januari, toen ik net weg was, begon het te sneeuwen. Jorida
en de dames stuurden me allemaal foto’s. Mooi, maar jammer
genoeg waren de meeste waterpijpen (bovengronds) bevroren
en zo zat het grootste gedeelte van de stad zonder water.

Wilt U bidden voor Jorida die een grote
verantwoordelijke taak heeft als directeur
van het kindertehuis.

Gods zegen.
Hartelijke groeten,

Marijan.

