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Opgericht in Brummen,
December 1996,
onder de naam:
“De Schuilplaats”
“The Hiding Place”
”Vatër e Ngrohtë”

Dag allemaal,

Gjirokastër/Oeken, Januari 2018.

Als eerste wil ik jullie opnieuw hartelijk bedanken voor gebed en voor alles wat jullie doen
voor het kinderhuis!
Toen ik in oktober Gjirokastër bezocht, kwam Lesiona op bezoek
die in 1999 als baby bij ons kwam en in 2007 werd geadopteerd
door ouders in Spanje. Het kleine
meisje van toen is nu een prachtige
jonge vrouw en wat leuk om haar
weer te zien.

Lesiona

(L)

en

Angela

Angela was in die tijd ook bij ons, maar is terug gegaan naar haar
moeder die weer getrouwd is. Veel kinderen die als baby bij ons
kwamen en nu tieners zijn, houden contact met elkaar en met ons,
via Facebook en WhatsApp.

Doelstelling:
Ps. 91:1
“om kinderen waarvoor hun eigen
familie niet kan zorgen, een thuis
te geven”.
Geregistreerd
in Albanië
15 Juni1998 bij het
Ministerie van
Arbeid en Sociale Zaken,
Contract vanaf:
18.06.1998
Bankrekening
Rabobank Brummen:
“The Hiding Place”
NL19RABO 0316 1793 61
A.N.B.I. goedgekeurd
Kamer van Koophandel
Nr. 41042694

Rakela – Klara – Marijan – Lesiona – Vali – Diny – Angela – Vana – Koos

Het was super leuk om de kinderen
weer mee uit te nemen….

Website :
www.hiding-place.org

Typische Gjirokastër
straatjes…..

Wilt u blijven bidden voor een adoptie-gezin voor
Irvana en voor Izabela die doof is? (foto links onder)

Er waren verjaardagen: Sam in November (2e foto links) en in December: Izabela (2e rechts) en Migeli (rechts)
Ook was er in December de
bestuursvergadering in Tirana.
Onze Albanese bestuursleden nemen
steeds meer verantwoordelijkheid en
zetten het werk voort.

De tweeling, hier op de foto’s links,
leert elke dag iets...
vooral de kleinste, Xhediola,
geniet volop van het leven!

Regelmatig komt visite. Soms komen er
hele klassen van het gymnasium of de
universiteit en nog andere groepen.
Ze komen dan ook met cadeautjes voor
de kinderen.

Versieren voor de kerst
met Dori (foto links)
en bakken met Roza,
die invalt als
de kok er niet is! (Foto rechts)

Een bijzonder gezegend 2018
Hartelijke Groeten van

Marijan

