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Nieuwsbrief, Herfst 2018.
Dag allemaal,
Dank je wel, voor de gebeden voor het kinderhuis. Er is erg veel gebeurd, sinds de
vorige brief. Het kwam er de afgelopen zomer niet van, om een nieuwsbrief te
schrijven – vandaar nu deze extra lange “Herfst-Brief”.
De laatste brief was in het voorjaar........., laat ik beginnen bij april:

vater_e_ngrohte@yahoo.com

of
marijan.nijhof@yahoo.com

April had een prachtig begin: Pasen! We hebben een levende Heer!
In het kinderhuis werd hier ook samen over gesproken en gevierd.
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En ook in het voorjaar en de zomer kwam er
visite - o.a. een Deense groep jongelui.
En nog andere
hulpverleners:

“Tante” Hilda
Ook een tandarts
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en een oogarts
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vooral de jongens,
genieten van de
bezoeken
van de Nieuw
Zeelandse vriend van
Jorida, Jade.

Mei was voor mij wel heel bijzonder. Ik ging naar Albanië en toen ik daar met mijn nichtje, Anneke,
aankwam, waren “toevallig” ook net Dajana en Xhoana (Joy), vanuit de V.S. aangekomen!
Zo stonden daar drie van “onze” vroegere kinderen, op een rijtje, op het vliegveld op ons te wachten:
Angela

Joy

Dajana
Sorry, dat deze foto zo onduidelijk is…
Maar: Wat een prachtmeiden zijn dat geworden.
Iets om heel dankbaar voor te zijn!
Hoewel de weg om daar te komen beslist niet makkelijk
voor hen is geweest!
We hebben samen gelachen èn samen gehuild, om alle
pijn die er is geweest.

Vana

Dajana

Marijan

Joy

Vali

Anneke

In mei kwamen Vana en Siri met
mij mee naar Nederland. Ze
vonden het net een sprookje. We
hadden een hele mooie, intensieve
tijd. Op 4 juni zijn ze terug naar
Albanië gegaan.

Elke zondagmiddag is er “happy hour”:
zingen, verhalen vertellen,
spelletjes doen, met chips en pakjes drinken

De kinderen leren allerlei
werkjes en hoe elkaar te
helpen:

Zelfs afwassen en schoenen
poetsen kan leuk zijn!

Behalve spelen en
werken, kun je
ook gezellig bij
elkaar zijn

Toen kwam augustus en was ik in Florida (V.S.), op uitnodiging van Ben & Bonnie, een echtpaar, dat 2 van
“onze” kinderen, Sara en Dhimitri (nu David) hebben geadopteerd.
Xhoana (nu Joy) kwam vanuit Tennessee rijden en Lesiona (nu Maria) vloog over vanuit Spanje.
Dit was wel heel bijzonder, Sara had ik al in geen 12 jaar meer gezien en David zag ik 11 jaar geleden voor het
laatst! Willen jullie ook voor deze kinderen bidden, ze hebben het echt heel moeilijk gehad . . en nog!!
Het wordt te veel om alles te vertellen, maar breng hen alsjeblieft in gebed voor de Heer!
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Even een “terugblik”:
Sara was onze eerste, kwam toen ze bijna 4 maanden oud was en werd geadopteerd in 2006, toen ze 7 was.
Nu is ze 20.
David (Dhimitri) wordt in November 18; kwam toen hij een paar dagen oud was en werd in 2007 geadopteerd
toen hij 7 was, door dezelfde ouders, Ben & Bonnie.
Zij zijn ook de ouders, die mij en Maria en Joy, hadden uitgenodigd.
Maria, vroeger heette ze Lesiona, kwam toen ze 2 weken oud was, werd geadopteerd in 2007, toen ze nog 7 was
en nu is ze 19. Eind augustus vertelde ze dat ze voor een jaar in London gaat studeren - waar ze nu zolang woont.
Joy (Xhoana) kwam toen ze 3 dagen oud was, werd geadopteerd in 2014, toen ze 14 was en is nu 18.

Dajana kwam als 4 jarige en werd geadopteerd in 2009, ze was toen 11; zij is nu 21. Dajana en Joy werden door
hetzelfde gezin geadopteerd, maar met een tussentijd van 5 jaar. Dajana is beroepsmilitair geworden en Joy woont
sinds juni op zichzelf en werkt 12 tot 14 uur per dag, om te leven, maar ook omdat ze graag (rechten) wil gaan
studeren.
Sara en David worstelen met hun geloof. Maria kent nog heel veel Bijbelverhalen, maar de praktische toepassing
ervan, weet ze niet meer. Joy weet dat ze er niet alleen voor staat, maar dat God bij haar is.
Willen jullie niet alleen voor het kinderhuis, maar ook voor deze grote kinderen bidden?

Nikoleta
31 augustus was de laatste dag dat Nikoleta, na 10 jaar (!), bij ons werkte.
Haar man, Fatjon, heeft werk gekregen in Fier. Het is echt te ver voor Nikoleta om van Fier
naar Gjirokastër te komen.
Maar: Wat zullen we haar missen!!!

Tot slot:

Waar voor gebeden is en waar we nu voor kunnen danken:
1. Irvana kon in juni naar een speciaal tehuis, waar ze beter begeleid kan worden.
2. Migeli & Petrit, gingen in juli naar oma, die nu ondersteuning van een Christelijke organisatie krijgt
en daardoor haar kleinzoons in huis kon nemen. En in augustus ging Ini terug naar zijn moeder.

Wil je a.j.b. blijven bidden voor:
3. Silva’s en Miri’s moeder; zij moeten beslissen wat ze voor hun kind willen: of terug in de familie, of
opgeven voor adoptie. Geen gemakkelijke keuze!
4. De rechtszaken voor Elena & Vilson (adoptie).
5. Izabela zal D.V. in september aan haar gehoor worden geopereerd.
6. En a.j.b., bid voor Sara & David, (Ben&Bonnie) , Maria, Joy & Dajana.
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We hopen dat je een hele mooie zomer hebt gehad en er een prachtige herfst mag volgen!
Gods zegen.
Hartelijke groeten, namens alle kinderen en medewerkers,
Marijan.

Izabela

