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De Schuilplaats
Vatër e Ngrohtë
AMBRA (18 Maand oud)

VILSON EN ELENA
Vilson en Elena werden geadopteerd. Hun moeder,
Olga, is een alleenstaande dame, die voor het
Europese Parlement werkt. Het ziet er naar uit, dat ze
in veel verschillende landen zullen komen te wonen en
veel talen zullen leren spreken. De laatste dag dat de
kinderen bij ons waren, toen Olga ze kwam ophalen,
vierden we feest. De andere kinderen waren verdrietig
dat Vilson en Elena weggingen, maar blij dat ze een
nieuw gezin kregen.

Izabela (3.5 years old)
Praise God no surgery is needed for
her ear! She had a problem with
hearing and doctors said she needed a
surgery as something was growing
inside her ear, and that was stopping
her hearing. But when we did the final
check before surgery the doctor said
that the amount of "something” was
gone and that she was going to hear
better now which she does. But looks
like there is another problem. When she
was 1 year old we noticed a bump on
her head. The doctor said there was
nothing to worry about, because it was

Ambra kwam in januari bij
ons. We haalden haar uit
het ziekenhuis- de moeder
was verdwenen; ze wilde
het kind niet. Het komt
vaker voor: de nieuwe
echtgenoot wil het kind
niet, omdat het niet van
hem is en zo moet de
moeder kiezen tussen
haar man of haar kind.
We wisten niet wat haar
achternaam moest zijn,
want er was geen
geboorteakte.
De moeilijkheid is, dat we
zonder dat, geen voogdij
kunnen krijgen.
Het goede nieuws is, dat er een man is, die beweert
haar vader te zijn en de verantwoordelijkheid voor
haar op zich wil nemen. Het slechte nieuws is, dat hij
nog voor lange tijd in de gevangenis zit. Toch, zelfs
vandaaruit, probeert hij haar te claimen en zo geregistreerd te krijgen. Ja - het is een zootje, maar we
zijn gek op Ambra.

just her fontanel not fully formed yet.
But because it’s still there, the doctor
suggested to take her to Tirana, to a
specialist as the bump could become a
problem. We were so sad and angry
that the doctors here in Gjirokaster
assured us that everything was okay
but now they say we should check it. So
as soon as we have an appointment
with the doctor in Tirana will go have it
checked out. Please pray for Izabela
that there is nothing serious but just her
fontanel shape. This little girl has been
through many challenges and God has
always been with her so even this time
we trust that God has control over this
situation and everything will be okay.

Ester
(8 maand oud)
Ester kwam bij
ons, vanuit het
ziekenhuis,
toen ze nog
maar 3dagen
oud was. Haar
moeder had
haar
achtergelaten.
Nu is ze bij
ons. Er is een
aardig Albanees stel, dat haar wil adopteren
De rechtszaken hiervoor zullen in september
beginnen. A.u.b. bidt, dat de beslissing, die zal
worden genomen, voor Ester de beste zal zijn.

VERJAARDAGEN
BEZOEK
Bestuursleden en mensen uit Gjirokastër kwamen
op visite en brachten allerlei cadeautjes voor de
kinderen mee. De kinderen vinden het prachtig als
er visite komt..

En omdat we een groot gezin zijn, hebben we heel
veel verjaardagen te vieren.

ZOMER VAKANTIE

VERPLEEGSTER ELONA
Elona kwam in maart
bij ons.
De Albanese wet
schrijft voor dat
er een fulltime
verpleegster in de
staf moet zijn.
Sindsdien werkt
Elona hier.
We waren een week aan het strand met de
kinderen en staf. De kinderen vonden het heerlijk.

Ze doet haar werk
uitstekend!

HUWELIJK!!!
Ik ben getrouwd….joepieee! Ik ben getrouwd met een knappe
Nieuw Zeelander. We hadden een grote bruiloft, met heel
veel eten en dansen. Hij helpt ook mee in het kinderhuis.
Hier een paar foto's:

DAMES SAMENKOMST.
Hier in het kinderhuis hebben we, om de week, onze
"Dames Samenkomst". Dus Elona, ons nieuwe staflid,
kwam ook.
Ze had over Jezus gehoord, maar pas geleden zei ze:
"JA" tegen Hem. Ze zei dat de dames-samenkomsten
haar echt geholpen hadden om de waarheid over Jezus
en het Evangelie te begrijpen. De manier waarop God
werkt is vaak verbazingwekkend. Elona heeft 5
kinderen. Drie daarvan zijn van haar zwager. Toen hij
en zijn vrouw verongelukten, nam Elona de
verantwoording op zich om hun kinderen op te voeden
als waren ze van haarzelf. Toen ze 5 kinderen had en
het nieuwe schooljaar begon, had ze geen geld genoeg
om alle boeken te kopen - De Albanese overheid helpt
daar niet mee. Ze klopte bij ons aan voor financiële hulp.
Nadat ik haar verhaal gehoord had, besloot ik te helpen
en nu, een jaar later, is ze niet alleen een deel van onze
staf, ze nam ook Jezus aan. Is God niet fantastisch ?
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Beste broeders en zusters,
dit waren een paar van de hoogtepunten van dit jaar tot nu toe.
Dank u wel voor uw hulp in de vorm van gebed en/of financiëel.
Moge de Heer u overvloedig zegenen.
Jorida, kinderen en staf.
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Dag allemaal,
dit was de brief van Jorida - hij zag er prachtig uit, echter, ik heb nog niet goed geleerd hoe je PDF
veranderen/vertalen moet, zo is er iets van het mooie verloren gegaan.
Iets heel anders: we hebben weer bijna elke maand giften gekregen van hele lieve mensen,
waar we de adressen niet van hebben. A.j.b. als je deze brief niet rechtsstreeks krijgt en iets
overmaakt, wil je dan je adres erbij zetten, zodat we kunnen laten weten dat het is
overgekomen.

Al heel veel jaren en nog steeds, verzorgen Wout & Marina van Dijk deze brief, DANK JE WEL!!
Als je verhuist, of je krijgt Email, zou je dit dan aan hen door willen geven?
Adres: De Dagmaat 16, 8252 JC Dronten. Email: nieuwsbrief-deschuilplaats@solcon.nl

Een hele goede zomer nog verder.
Gods zegen.
Hartelijke groet,
Marijan.
p.s. Het spijt me echt, maar het stukje over Izabela was onmogelijk om te veranderen, door de manier waarop het
is opgemaakt.
In het kort komt het hierop neer dat ze geen operatie aan haar gehoor nodig heeft, maar ze heeft wel een bobbel
op haar hoofd, waarvoor ze naar Tirana moet. Hiervoor gebed gevraagd.

