“Wat je ook gedaan hebt
voor de minste van mijn
broeders en zusters, dat heb
je voor Mij gedaan.”
Mt.25: 40

God gaat door met Zijn
bijzondere werk hier in
de Schuilplaats. We willen jullie
heel erg bedanken voor de trouwe
steun aan deze bediening. Mag
de God van het Leven u in alles
zegenen met Zijn liefde en
goedheid. Aan Hem alle eer en
heerlijkheid.

Om u een indruk te geven van wat er
al gebeurd is dit nieuwe jaar, vertellen
we u enkele verhalen.
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We zijn God dankbaar dat de kinderen hier gezond zijn
gebleven, ook al hebben enkele griep gehad. Maar dat
was zonder complicaties deze winter. Sinds de Coronapandemie is uitgebroken, zijn de kinderen gestart met
online lessen. Tot nu toe doen ze dat fantastisch, al is het
vermoeiend en saai, ook voor degene die hen helpen.
Ook onze medewerkers hebben in diensten gewerkt van
14 dagen, waarbij ze 24/7 aanwezig waren. Het was soms
moeilijk om zo lang bij familie en kinderen weg te zijn. Wilt
u voor ons blijven bidden. Voor Gods bescherming voor
de kinderen en medewerksters

Silva(rechts) kwam hier als baby. Haar moeder hoopte
dat haar nieuwe man en zijn familie Silva zouden
accepteren. Dit was helaas niet zo. Ze heeft besloten
om Silva ter adoptie te geven. Dit is geen goed nieuws
voor een klein meisje dat hoopt terug te keren naar
haar familie. Maar we hopen en bidden dat dit goed
mag aflopen. Jorida (de vorige directrice) en haar man
willen Silva adopteren. Ons gebed is dat dit proces
soepel zal verlopen en het beste zal brengen voor
Silva. Het is moeilijk om Silva te vertellen dat haar
moeder niet meer voor haar zal zorgen. De beslissing
van Jorida en Jade zorgt voor een beetje opluchting.
Bid a.j.b. voor Gods wijsheid en genade in deze
situatie.

Nieuws over Marijan.
We zijn dankbaar voor de manier waarop God
leidt en zorgt. Dat alles goed is gegaan. Blijf
a.j.b. bidden voor verdere genezing, kracht en
rust voor Marijan.
Izabela (het meisje in het geel, in het midden). Zij is een
lief en sterk meisje. Ze kwam bij ons met gezondheidsen ontwikkelingsproblematiek. Ze kreeg logopedie en
fysiotherapie, wat haar enigszins geholpen heeft. Het
was het verlangen van haar vader, een weduwnaar om
haar weer terug in huis te nemen. Helaas is hij enige
dagen geleden overleden. Hij was gewoon om haar vaak
te bellen en dat is Izabela ook van hem gewend. Deze
dagen roept ze veel om hem en het is aangrijpend om
dit kind om haar vader te horen vragen, terwijl we weten
dat hij niet meer leeft. We vinden het moeilijk om dit aan
haar uit te leggen. Haar nicht heeft aangegeven dat ze
voor Izabela en haar broer wil zorgen nu ze allebei wees
zijn geworden. Wilt u bidden voor de situatie, dat God
wil beschermen en de betrokken instantie wil leiden om
tot een goede beslissing te komen voor haar en haar
broer?

Schilderen van het huis.
Door de noodsituatie zijn de kinderen dit jaar
meer thuis geweest. Er is nu behoefte om de
muren van de kamers te schilderen. We
wachten op een zonnige dag, zodat we kunnen
beginnen.

Happy hours
Door de omstandigheden moesten we
activiteiten organiseren, die we meestal niet
houden in deze tijd van het jaar. Eén daarvan
zijn de “happy hours”. Ze hebben genoten van
het leren kennen van mensen die
Jezus ontmoet hebben, bijbelteksten leren,
spelen en zingen.

Nieuws over de leiding
Jorida, onze directrice is getrouwd en wil een
wereldreis maken. Daarom hebben we een
nieuwe directrice aangesteld. Dit is Dorjola, een
christin die in veel aspecten van haar kerk in Vlore
betrokken is geweest. Ze heeft kinderclubs geleid
en vrouwengroepen. Al vele jaren kwam ze
naar het kinderhuis als bezoekster en heeft met
practische dingen geholpen. Ze heeft veel
werkervaring
met
mensenrechten
en
kinderbescherming.
We heten haar van harte welkom en bidden dat
God haar wil leiden, genade en kracht geeft en
dat Hij de glorie en eer krijgt in elk
aspect van haar dienst.

