Stichting:
“Vatër e Ngrohtë”
Lagjia Palorto 5223
Gjirokastër
Albanië
Tel.: +355 84 263255
Mob.: + 355 69 605 1290
In NL.: 06 539 06 101
Email:
marijan.nijhof@yahoo.com

Nieuwsbrief, Winter 2015-2016.
Dag allemaal,
Wij hopen dat u hele fijne kerstdagen hebt gehad en wensen u een bijzonder
gezegend 2016 toe!
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De zomer duurde lang dit jaar..dus: de kinderen konden heerlijk
buitenspelen!
We hadden een moeilijke tijd, toen (na een half jaar!) bleek dat Serxho schurft
had! Eind augustus hadden bijna alle kinderen en de helft van de dames het ook.
Om echt het hele huis er "schoon" van te krijgen was heel moeilijk! Niet alleen
hier in huis, maar ook de huizen van de dames, en hun mannen en kinderen,
iedereen en alles moest behandeld worden - we hadden "karren vrachten" crème
nodig en dag aan dag, draaiden de wasmachines, omdat alles, niet alleen lakens
en kleren, maar ook de knuffels, e.d.. steeds weer gewassen moesten worden.
Voor de tapijten, matrassen, enz. hadden we een speciale spray. En weet je:
WE HADDEN WATER!

Elke nacht kwam er water binnen. Volgens de directeur van de
watermaatschappij (die ik ervoor bedankte) kon dat helemaal niet en was er iets
mis......... Wij kunnen alleen maar zeggen: DANK U WEL, HEER!
Gelukkig waren de
schoolkinderen na
3 maanden
"genezen”, voor
de scholen weer
begonnen.

We waren voor controle van
Irvana in het ziekenhuis in Tirana.
De dokter was blij verrast, dat ze zo
goed was vooruit gegaan!

ONDERHOUD
We hebben erg veel bouwprojecten - en het is allemaal nodig.
Siri en een smid, maakten een brandtrap van de derde
verdieping naar de begane grond.
In het nieuwe huis begon iets te lekken, boven de
voordeur... Siri ontdekte wat het was en repareerde
het. Nu, na 15 jaar, begint het nieuwe huis allerlei
gebreken te krijgen.
Wat een zegen dat Siri er is!
Een gedeelte van het dak van het oude huis stortte
in...We hadden prachtig weer, waarvoor we heel
dankbaar waren, want het dak lag open....
We hebben weer bouwvakkers in huis en vooral de
jongens vinden dat prachtig! Ze zijn verder
gegaan met het renoveren van het oude huis.

Kristo wil zo graag een eigen gezin.
Wilt u voor hem bidden dat het juiste gezin hem wil
adopteren.

Glimlachen en tranen...........
Na ruim 6 jaar hier te zijn geweest, gingen eind
november Imelda, Erta en Andrea terug
naar hun eigen moeder, die inmiddels met
een Griek is getrouwd.

Santjago & Serxho samen met Vana
Wilt u voor hen!bidden?
Moge onze grote, almachtige, liefdevolle God en Vader
u overvloedig zegenen.
Groeten van ons allemaal vanuit "De Schuilplaats",
Marijan.

P.S. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe directeur of directrice.
Wilt u daarom a.u.b. bidden om wijsheid?

