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Beste allemaal,

Gjirokastër, Voorjaar 2015.

Hier is weer een groet en een "update" van het werk in het kinderhuis in
Gjirokastër:
Klara, hier op haar verjaardag in juli, is voor controle naar
Duitsland geweest. Het gaat goed, maar ze mag in ieder geval
dit jaar nog niet werken. We bidden dat ze toch weer helemaal
gezond mag worden..
Najada, met Stefan,
door haar ziekte (MS), kan ze niet meer
werken. Het lopen gaat nu heel moeilijk.
A.u.b. bidt voor haar.
Mag ik even voorstellen: Siri
hier met Kristo, die hem altijd wil helpen. Siri is Vana's man en helpt
ons parttime met praktische dingen. Wat een geweldige hulp! Hij
maakt alles, de bedden, kasten, stoelen, het hout aan de buitenkant
van het huis, te veel om op te noemen.
Daarnaast helpt hij met vele andere dingen, als grootinkoop,
gasflessen en hij was het die een stevig woordje voerde met de vader
van de baby van Majlinda, het invalide meisje dat hier was. Het gaat goed met haar.
Ze zijn getrouwd en hebben nu een dochtertje.
Serxho
Kristina, Santjago's moeder kwam en liet nu
ook Serxho bij ons achter - ze kon niet meer
voor hem zorgen. Arm kereltje, zijn huid was
over zijn hele lichaam geïnfecteerd.
Adelaide
Haar moeder Dhurata bracht haar bij ons.
Ik kan er nog niet veel over zeggen. Erg moeilijke omstandigheden.
Wilt u ook bidden voor moeder Dhurata?

Elsa (4) "leest" de
anderen voor.

Stefan, is altijd vrolijk!

Andrea, Erta, Imelda en hun moeder, Jonida.
Jonida hoopt met een Griekse man te trouwen, die ook de
zorg voor haar kinderen op zich wil nemen. Helaas, moest
hij hals over kop naar het ziekenhuis in Ioannina worden
gebracht vanwege hartproblemen.
Dit kleine gezin heeft al zoveel moeilijkheden gehad.
A.u.b. bidt ook voor hen.

De kleuters genieten gewoon lekker van het leven..
Ze vinden het heerlijk om te gaan wandelen, maar binnen is er ook een hoop lol.
Het antieke regenreservoir, onder het oude huis, is in 1997, door een
bom dichtbij ons, onherstelbaar lek geraakt. Het is daarna als
magazijn gebruikt. Helaas: nu kwam de zolder naar beneden, maar is
nu professioneel hersteld en sterker gemaakt.

We ontdekten dat de keuken in het
nieuwe huis totaal verrot was! We
moesten een nieuwe keuken laten
installeren.

Dringend verzoek: Als U een gift overmaakt, van uw Gemeente of persoonlijk,
persoonlijk
dan hebben wij niet vanzelfsprekend uw adres. Wilt u altijd uw adres vermelden,
vermelden
zodat we U kunnen bedanken en de ontvangst bevestigen. Ook vertellen we U dan
gelijk van de laatste ontwikkelingen die hier plaats vinden.

Nu weet u alles weer over de kinderen, onze medewerkers en de gebouwen.
Heel hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid bij het werk en vooral voor uw gebed.
Gods zegen en hartelijke groeten van ons allemaal uit "De Schuilplaats",
Marijan.
Laatste nieuws:
De politie heeft ons gevraagd om
Irvana (13 maand oud) bij ons op te nemen.

