De Schuilplaats
Vatër e Ngrohtë
“Vatër e Ngrohtë”
Lagjia Palorto 5223
Gjirokastër
Albania
Email Gjirokastër:
vater_e_ngrohte@yahoo.com

Brummen, Winter 2018/19
Dag allemaal,
Misschien wat aan de late kant, maar alsnog: een heel gezegend 2019!
Dit zal de laatste nieuwsbrief zijn die ikzelf schrijf; vanaf nu schrijft Jorida de brieven,
omdat zij veel beter weet wat er in het kinderhuis gebeurt dan ik en ik vertaal ze dan.

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

Wat gebeurde er in het huisgezin in “De Schuilplaats”, sinds de laatste brief:
In september was het voor de kinderen het belangrijkste dat de scholen weer begonnen.

Allemaal klaar om naar school te gaan,
met bloemen. (links)

Mob./Whatsapp.:
0031 6 53906101

voor de juffen.

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
Bankrekening
Rabobank Brummen:
“The Hiding Place”
NL19RABO 0316 1793 61

In Oktober begon een nieuw staflid, een door de regering verplichte Sociaal werkster: Eneida.
Zij doet de documenten van de kinderen en

werkt met de kinderen. Ook in oktober,

maakte een groep van de PKN uit Winterswijk
de gaarkeuken bij de “Nehemia-kerk” af.

A.N.B.I. goedgekeurd
Kamer van Koophandel
Nr. 41042694
Website :
www.hiding-place.org

Keuken geplaatst, elektra aangelegd
en ook de barak, speeltoestellen,

bankjes, hekwerk, etc. opnieuw geverfd.
En met plezier aan gewerkt.

November was heel bijzonder voor
Vilson en Elena.

Zij werden samen geadopteerd door een hele lieve,
Italiaanse dame (linksachter).

Iets waar we echt dankbaar voor zijn!

Om een idee te geven van wat
de kinderen zoal doen - hier
zomaar wat foto’s

December: feestmaand! Er werd veel plezier gemaakt; er kwam weer veel bezoek en het belangrijkste in deze maand: de
geboorte van onze Heer Jezus werd gevierd!

En er werd in de kraamkliniek in Gjirokastër op 13 dec. ’18 een baby
geboren. De moeder ging er vandoor zonder de baby mee te nemen.

Jorida heeft de baby aangegeven bij het gemeentehuis en gaf haar de
naam: “Esther”.

Esther komt op de adoptielijst. Wilt u voor haar bidden, voor het juiste
gezin en dat ze mag opgroeien tot een vrouw naar Gods hart?.

< Ini (met de hand omhoog ), ging in
juni terug naar zijn moeder,
maar het gaat helemaal niet goed met hem. Hij gaat niet meer naar school
en ook niet naar de kinderclub.
Hij heeft zijn moeder gevraagd of ze hem naar ons terug wil brengen,
omdat hij zich hier gelukkig voelde en niet meer bij zijn moeder wil zijn..
Ik vraag dringend uw gebed voor deze hele situatie en dat hij weer naar school gaat,
maar ook zijn moeder zal veranderen en verantwoording voor hem zal nemen.

Wilt ook bidden voor:
Izabela, zij wordt in januari
geopereerd aan haar gehoor.

Miri, zijn papieren voor adoptie liggen bij
de rechtbank, maar de rechter maakt het ons
heel moeilijk. Bid God dat Hij ons wijsheid
geeft en dat de rechter voor Miri de juiste
beslissing neemt.

Wat betreft de volgende nieuwsbrieven zal er niet veel veranderen – alleen meer nieuws, direct uit
Albanië, dan dat je de laatste twee jaar van mij kreeg. En misschien een beetje anders van stijl.
Hartelijke groeten en Gods zegen,
Marijan.

