“..Wat je ook gedaan hebt voor de
minste van mijn
broeders en zusters, dat heb je voor
Mij gedaan.”
Mt. 25:40
We zijn God dankbaar voor alles wat
Hij hier in “de Schuilplaats” heeft
gedaan! We zijn dankbaar voor Zijn
zorg, bescherming en liefde! We
zijn ook dankbaar voor elk van jullie,
broeders en zusters die bij ons zijn
gebleven en ons steunen!
De HEER zegene u, laat zijn aangezicht over u schijnen en geve u vrede!
We willen je meenemen in de zegeningen die we in deze tijd hebben
gehad en enkele gebedspunten met
je delen.

“VATÉR E NGROHTÉ”

Onze doelstelling:
“Zorgdragen voor Albanese
kinderen in nood”
Ps. 91:1”

“De Schuilplaats”
Kinderhuis in
Gjirokaster
(Albanië)

VOOR ALLE DONATIES:
Bankrekening in Nederland:
NL19 RABO 0316 1793 61
t.n.v. “The hiding place”,
Brummen
Website :www.hiding-place.org

Gebedspunten:
1- Dat Gods woord een plek mag vinden in
de harten van de kinderen en dat zij zich hun
hele leven zullen herinneren wie bij hen was
tijdens hun moeilijkheden wie voor hen heeft
gezorgd.
2- Dat God ons rust, vrede en wijsheid zal
geven om dit werk met ons hart te doen en
dat God hierin de glorie en eer krijgt. Dat we
licht en zout mogen zijn voor Zijn glorie in
deze kleine gemeenschap.
3- Dat God ons blijft beschermen en voor ons
zorgen, voor elke behoefte die deze bediening
heeft.

E mail: vater_e_ngrohte@yahoo.com
dorjolai@yahoo.it
Opgericht in Brummen, NL
December 1996 Onder de naam:
De Schuilplaats/The Hiding Place/Vatër e
Ngrohtë
K.v.K.-nr. 41042694
Geregistreerd in Tirana, 15 juni 1998 bij het
“Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken”.

ALBANEES
KINDERHUIS

In de tweede helft van afgelopen jaar begonnen het dagelijks leven meer zijn normale gang
te krijgen. Nog steeds gaat Covid-19 hier rond,
maar met de voorzorgsmaatregelen maar het
lijkt erop dat we er mee om kunnen gaan.
Kinderen hadden een geweldige tijd deze zomer. Sommigen van hen gingen naar huis en waren een paar
weken bij hun ouders. Daarnaast konden we veel
zomeractiviteiten met hen doen. De oudsten gingen
naar het Crossroads Torchbearers-kinderkamp, daar
hebben ze veel plezier gehad en leerden meer over
Christus liefde voor hen. In augustus organiseerde
een jeugdteam uit Nederland een week lang dagelijks activiteiten voor hen. Sommige dagen gingen we
naar het zwembad. Ze houden allemaal van zwemmen, ook al zwemmen ze niet allemaal even goed
en hebben ze toezicht van een volwassene nodig.
Kinderen gaan sinds de laatste week van september
weer naar school gegaan en verdelen hun tijd tussen school, huiswerk en weinig vrije tijd. Afgelopen
herfst was het weer ontstuimig en erg koud. En door
de steigers die het huis omringden vanwege dewerkenzaamheden op de derde verdieping, konden ze
niet aan de zijkant in de tuin gaan als het weer het
wel toeliet. De experts van het “Development center” zijn erg blij met de verbetering die Jetmir, Ambra
en Ola hebben doorgemaakt. Adela en Bela zetten
kleine stapjes maar in hun ontwikkeling is het prima.
Elidon, ons jongste kind, groeit zo snel op. Nu kan hij
lopen en brabbelt. Hij is zo actief en nieuwsgierig en
hij lacht de hele tijd. Dani, Miri en Samuel, onze oudste jongen, volgen voetbalcursussen en vinden het
geweldig. Ze worden tieners en we kunnen een goed
gesprek met ze voeren.

De zus en broer Emanuela (8j) en Samoel (6j), kwamen eind juli bij ons in huis. De rechtbank liet hen om
veiligheidsredenen uit huis plaatsen en vertrouwden
hen aan ons toe. In het begin was Samoel zo boos dat
hij zijn gezicht niet liet zien, maar ondertussen lijkt
hij rustiger te worden. Hij heeft mooie blauwe ogen,
is een heel slim kind en heel actief. Regels vindt hij
nog lastig. Ela is rustig en gehoorzaam.

Na 20 jaar bij ons te hebben
gewerkt, is Valentina met
pensioen gegaan. We zijn
erg dankbaar voor haar werk
en toewijding en we wensen
haar allemaal het allerbeste.
Moge God haar zegenen en
haar een goede gezondheid
en bescherming schenken.
Anjola, (de blonde damerechts)
is de nieuwemedewerkster die
Valivervangt. Zij is opgeleid totverpleegster en heeft ze eendochter. In het begin was hetbest
lastig voor haar, maar nulijkt ze
haar eigen manier tehebben
gevonden om metkinderen om
te gaan en zijvinden haar leuk.

Het tweede deel van het jaar waren we zo blij, want
na eenstil jaar hadden we weer gasten.
Half augustus hadden we een jeugdgroep uit Nederland.Angela, die jaren geleden bij ons woonde en
nu in Nederlandstudeert, zette deze reis op met haar
Nederlandse vrienden.Ze vertelde hen over haar ervaring in de Schuilplaats en zebesloten te komen.
De groep organiseerde een week langelke dag activiteiten met kinderen en we gingen met hennaar
het zwembad. De kinderen hebben zo genoten van
hungezelschap en zijn goede vrienden met hen geworden. Ookhebben ze ons geholpen met praktisch
werk zoalsschilderen, het repareren van donder andere bedden,stoelen en de generator.

Rond Kerst kwamen er andere vrienden bij ons op
bezoek.Emily en Obodiah Holeman van Hillside Community Churchin de VS en Rebecca van Woodford
Hall Church in Noord-Ierland. Ook een familie van de
Brethren Church in Vlora (dethuiskerk van Dorjola)
bezocht ons met Kerst. Onze gastbracht ons veel geschenken van hun kerk. Kinderen vondenhet prachtig
en waren blij en dankbaar.

Onderhoud
We zijn God dankbaar dat hij financieel heeft gezorgd
zodatwe enkele noodzakelijke reparaties konden
doen. Het dak isvolledig hersteld maar door het
slechte weer zijn de werkenvoor het he
rstel van de buitenmuren op de derdeverdieping
voorlopig opgeschort.
2-We moeten dringend het elektrische systeem reparerenen deels vervangen. Ook moet het huis van
binnen en vanbuiten weer geschilderd worden.

