De Schuilplaats
Brummen, Lente 2018.
“Vatër e Ngrohtë”
Lagjia Palorto 5223
Gjirokastër
Albania
Tel. : +355 84 263255
Email Gjirokastër:

Dag allemaal,
Allereerst: hartelijk bedankt voor gebed!
Dit jaar waren er alweer verschillende verjaardagen. We vinden het belangrijk om die te
vieren, zodat de kinderen weten dat ze gewild zijn en we blij zijn, dat zij geboren zijn!

vater_e_ngrohte@yahoo.com

of
marijan.nijhof@yahoo.com
adres: Buurtweg 45
6971KM Brummen,
Holland.

De eerste verjaardag was van
de tweeling Jetmir en Sijoni
alweer 2 jaar oud!

Hier met
Jorida

Mob./Whatsapp.:
0031 6 53906101

Elena,
Hier met haar broer
Vilson,
werd 8.

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

Ramadan
(met Alda)
vierde zijn 9e verjaardag.

En ook in februari waren er verjaardagen:
van Vilson
en
Ini
(hier met Dorina)

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

En aan het eind van de maand was Irvana (met Alda) jarig.

Behalve verjaardag vieren, spelen de kinderen,
met
elkaar
en
met
Vana
en
Mira
en met Vali

zingen
met
Nikoleta

wandelen
door
de stad…….

Helpen
in de keuken
en
helpen
met de was
opvouwen…
Kleintjes worden zo gauw groot!!
Hier de jongste: Xhediola.
In de eerste week van elke nieuwe maand stuurt Jorida me alle foto’s,
die de afgelopen maand gemaakt zijn en steeds weer raakt het mij,
als ik zie hoe blij en gelukkig de kinderen zijn en hoe duidelijk de liefde
en zorg van de dames voor hen is!
En tussendoor houden de dames me
op de hoogte met WhatsApp, foto’s en filmpjes…
(Nikoleta)
Wat een voorrecht, dat we allemaal samen, ieder op zijn eigen manier,
mogen meehelpen in zo’n prachtig werk!
Gods zegen.
Hartelijke groeten van allemaal,
Marijan

