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Oeken, voorjaar/zomer 2017.
Dag allemaal,
Het is alweer een tijdje geleden, dat de “Winter-Nieuwsbrief” kwam. Wat
gebeurde er allemaal sindsdien; de foto’s doen het verhaal:

De tweeling Jetmir en Sijoni,zijn alweer een
jaar bij ons en ze hebben bijna altijd schik

Nikoleta, samen met de kleintjes..

Alda, onderwijst de schoolkinderen

Verjaardagen
Ini vierde zijn 7de verjaardag (links)
Irvana werd 3 jaaar (midden)
Kledis 4 jaar oud (rechts

Bankrekening
Rabobank Brummen:
“The Hiding Place”
NL19RABO 0316 1793 61
A.N.B.I. goedgekeurd
Kamer van Koophandel
Nr. 41042694
Website : www.hiding-place.org

Gewoon,
gezellig
bij elkaar!

De vader van Izabela kwam zijn dochter bezoeken.
Hij woont “langs de rivier” in Tirana en heeft ook
nog een 9-jarige, gehandicapte zoon.
Zijn vrouw stierf 3 dagen na de geboorte van Izabela.

Spelen: “op jezelf” of samen
met
Dorina en Vali

Elena en Vilson kwamen van Tirana.
Hun moeder is gestorven, maar dat
weten ze nog niet. Wilt U voor ze
bidden als dit verdrietige nieuws hun
verteld wordt?
Hun vader hebben ze nooit gekend.

In April kwamen de broers
Petrit en Migeli
vanuit het kinderhuis in
Saranda

En natuurlijk werd Pasen gevierd en verteld
dat de Heer echt is opgestaan – Jezus leeft!
In april/mei kon ikzelf zien hoe goed alles gaat in het kinderhuis en kon
gelijk Silva’s verjaardag mee vieren.
Er zijn nu 16 kinderen, wat eigenlijk teveel is om een gezin te zijn (vind ik),
en er is een moeder met een baby in de “noodopvang”. A.j.b. blijf bidden
voor wijsheid voor Jorida, de schatten van dames en dat de goede, vrolijke
atmosfeer mag blijven.
Verder: voor een gezin voor Irvana en voor Izabela.
Gods zegen. Hartelijke groeten,

Marijan

