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Beste allemaal,
Zomer en Herfst 2015
De laatste nieuwsbrief was in april - er is sindsdien weer heel wat gebeurd!
Deze keer gaat het wel veel over mezelf. Op 23 april was het een speciale dag.
Een poosje geleden al, had het stadsbestuur besloten om mij

"Ereburger van Gjirokastër"
te maken en nu was
het dan zover. Het
was een mooie
gelegenheid om te
kunnen vertellen wat
God allemaal gedaan
heeft en hoe goed Hij
voor ons zorgt. Het
werd op verschillende
tv-stations
uitgezonden.
De burgemeester van Gjirokastër overhandigt de verklaring, onder het toeziend
oog van Peter Hedley.
Totaal onverwachts, kwamen mijn zus Corrie en zwager Harm! Ze konden
maar 2 dagen blijven, maar het was een complete
verrassing! Hier samen met Vana, die deze dagen zo
druk is geweest met de voorbereiding. Er kwam voor die
tijd een cameraman om van alles te filmen en interviews
af te nemen.
We kregen deze zomer nog meer bezoek uit Nederland:
Stanny en Lutina
uit Wapenveld (links) en
Hermien en Joke (rechts)
uit Winterswijk:

En Winterswijkse "verkenners":
Carla, Geert en Henk
Ze hopen volgend jaar met een
groep van 25 jongelui terug te
komen, om allerlei praktisch
werk te doen

De 22ste mei was een blije dag, Stefan’s moeder heeft haar
studie afgerond en kwam nu Stefan ophalen.

We hadden weer problemen met het
water. De brandweer kwam
kijken en vulde onze watertanks.
Siri had nieuwe druivenranken,
fruitboompjes, struiken, enz. geplant, en
die hadden water nodig, maar ja: eerst
het huis en dan de tuin…
2 weken lang regende het elke middag van 4 tot 5. Ik ontdekte dat dit buiten Gjirokastër niet zo was en
eindelijk na 14 dagen zag ik het pas en zei tegen Vana: ”Kijk toch eens, God geeft elke dag onze tuin
water” ! Ik vraag me af: “Hoe vaak gebeurt het niet, dat God iets doet en wij hebben het helemaal niet
door!”
Vjollca is in juni overleden.
Wilt u speciaal voor hun jongste zoon bidden,
Hij heeft zijn studie voor veearts 2 jaar geleden gestopt en zijn moeder
tot het einde toe helemaal verzorgd - over "mantelzorg" gesproken!

Marlies: is de dochter van Bert, die al vanaf het allereerste
begin in het bestuur van "De Schuilplaats" is. Marlies heeft
pedagogie gestudeerd en werkt individueel met de kinderen een grote hulp! Toen ik uit Nederland terug kwam, begroette
Adelajda me bij m'n naam! Voorheen was het enige woordje
dat ze zeggen kon: "Po". Ze kent nu al verscheidene namen en
woorden (ze is 4). Dank je wel Marlies!
Wilt u voor Adelajda bidden? Er is nog geen enkel document, ook geen
geboorteakte - niets.
Steve en Marlies, zijn
inmiddels met hun drieën.
Mijn nichtje Anneke (links) vergezelde me in juli terug naar
Albanië en bleef een poosje.

Toen ik uit Nederland terug kwam: een hele hoop kusjes
en heel veel verhalen...

Irvana, is zo lief! Helaas, ze is geboren met een gesloten
fontanel, daardoor zal ze heel veel dingen nooit kunnen doen...
In september zal er de rechtszaak voor voogdijschap zijn. We
hebben haar moeder gevonden en zij wil op die zitting tevens
zeggen dat ze Irvana vrijgeeft voor adoptie. Dat is het beste
voor haar kind. Irvana heeft b.v. fysiotherapie nodig. Dat kan
niet in Gjirokastër - al doen we zelf wel wat we kunnen. De
medicijnen die ze nu al heeft zijn ontzettend duur – de moeder kan dat met geen mogelijkheid betalen.
We denken dat ze buiten Albanië veel meer kans op een "normaal" leven zou
hebben. Irvana kan nog niet zitten (ze is bijna 20 maanden) en geen ander geluid
maken dan lachen (prachtig!) of huilen en af en toe van opwinding een soort
gilletje..
Bidt dat er een gezin zal gevonden worden dat dit mooie meisje in hun hart sluit
en er voor haar wil en kan gaan zorgen.
Om te vergelijken: Serxho is meer dan 4 maanden jonger.
Hij zit, staat, begint te lopen en te praten - op zijn eigen manier..

Najada en Klara zijn beide afgekeurd.
De man van Najada, Petrit, heeft geen hoop dat Najada nog zal kunnen werken. Voor Klara is die
hoop er wel, maar de komende jaren nog niet.
Mira werkt vanaf 1 augustus, tot 31 december met een
arbeidsovereenkomst bij ons –
zolang Nikoleta nog niet terug is.
Roza
springt bij, wanneer dat nodig is,
met schoonmaken, de was, en met van alles en nog wat..
.

Op 31 juli werd ik 65 jaar.
Alle kinderen en de
medewerksters met hun
kinderen kwamen om het te
vieren; ook Klara kon
er even bij zijn!

Gisa, Vana’s dochter en haar man kwamen "even" na hun werk, uit Tirana om te
feliciteren. Heel vroeg de volgende morgen moesten ze weer terug om op tijd op hun
werk te zijn..

Teuta, onze hele goede boekhoudster kwam ook met haar
zoon en 3-maanden oude dochter.

De eerste 2 weken van augustus kwam er weer familie.
Mijn oudste neef:
Harm Jan en zijn vrouw Christel en hun kinderen Anouk & Michiel.

We hebben er allemaal zo van genoten! Niet alleen ikzelf, maar ook de kinderen!

Het is een ware zegen om Vana naast me te hebben.
Ze heeft zo ongeveer alle taken van Klara erbij genomen en
doet dat bijzonder goed!
Wilt u blijven bidden voor:
Imelda, Erta en
Andrea
Wanneer zullen zij weer terug
naar hun eigen moeder kunnen?
En: Elsa, waarschijnlijk
zal in September de rechtszaak zijn of zij
wel of niet in aanmerking komt voor adoptie…..
Kristo's papieren liggen al bij de adoptie commissie...
Ook voor:
Santjago
Silva
en
Ini.(rechts)

Gods zegen.
Hartelijk gegroet van ons allemaal uit "De Schuilplaats",

Marijan.
Belangrijk: We zijn erg dankbaar voor de giften die we ontvangen en willen u graag
schriftelijk bedanken.
Als u een gift overmaakt, wilt u dan niet vergeten uw adres vermelden, zodat wij de
ontvangst van uw gift schriftelijk kunnen bevestigen. Hartelijk dank.

