De Schuilplaats
Vatër e Ngrohtë
“Vatër e Ngrohtë”
Lagjia Palorto 5223
Gjirokastër
Albania
Tel. : +355 84 263255
Email Gjirokastër:
vater_e_ngrohte@yahoo.com

Hierbij weer een update over wat is er zoal, sinds de laatste nieuws brief, in het kinderhuis
gebeurd:
In april/mei en juli/augustus had ik het voorrecht om weer in het kinderhuis te zijn en
met eigen ogen te zien hoe goed alles gaat met de kinderen, Jorida, de nieuwe directeur,
en onze trouwe medewerkers. Natuurlijk gaan sommige dingen nu anders, maar de blijde,
liefdevolle atmosfeer is nog steeds hetzelfde!

or
marijan.nijhof@yahoo.com
adres: Buurtweg 45
6971KM Brummen,
Holland.
Mob./Whatsapp.:
06 53906101

Foto Links

Ian (voorzitter) – Jorida,directeur
Enri (bestuurslid)

Een moeder kwam haar
baby Xhediola, (hier met Vali)
brengen, zodat het “gezin” nu
erg vol is -16. Er zijn wel
gezinnen met meer kinderen,
maar nooit, dat de jongste een
paar maanden is en de oudste 8 jaar.
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Oeken, Oktober 2017.

Dag allemaal,

Wist je dat we nu
24uur per dag,
7 dagen in de week
water hebben?!
En daar zijn we erg
dankbaar voor.

Het brandhout voor de
winter kwam op tijd, dus
..... allemaal meehelpen.
Niet alleen met het hout,
maar ook met verven
en ….
de afwas
en…..
de tafeldekken

Prachtig nieuws: de uitslag van
Izabela kwam binnen en:
Ze is nu Hepatitis C, VRIJ!
Dank u wel, iedereen die er
voor gebeden heeft!
We hopen en bidden dat ook haar
doofheid beter zal worden!
Samen zingen en luisteren naar een Bijbelverhaal
Dankzij speciale giften, konden de kinderen, sinds 4 jaar, weer op vakantie naar zee!

En dankzij dat er water is: hebben de kinderen ook thuis heerlijk in de baden kunnen “zwemmen”!

Ook binnen spelen is heel leuk!

Foto rechts: Hier vier ik mijn
verjaardag nog een keer in
Albanië.

Er zijn mensen, die me vragen: “Marijan, wat doe jij nu?”
Wel, ik doe de correspondentie voor “De Schuilplaats”, en heb de zorg voor de financiën vanuit Nederland.
Daarbij, als een kerk, vereniging, of iemand iets meer wil weten, kom ik met alle plezier een presentatie geven.
Tot slot een paar “huishoudelijke” punten:
1)Als u misschien voor de eerste keer een gift wilt geven, of u heeft dat al wel vaker gedaan, maar nooit iets terug gehoord,
dan is de reden daarvoor dat u adres ontbreekt. We hebben vaker een zelfde naam en via de bank kan ik het adres niet
achterhalen.
Daarom: a.u.b., wilt u niet vergeten uw adres te vermelden?
2) Als u de nieuwsbrief per post krijgt, maar ook per Email kunt ontvangen, wilt u dan a.u.b. uw Email adres doorgeven aan de
administratie? Email: nieuwsbrief-deschuilplaats@solcon.nl

Een heel goed, gezegend najaar.
Hartelijke groeten,
Marijan.

