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Lieve allemaal,

Sinds de laatste nieuwsbrief is er weer van alles gebeurd en ook voor de komende
periode staan ons veel nieuwe dingen te wachten. In deze nieuwsbrief leest u er alles
over.

Nieuwe directrice
Marijan hoopt eind dit jaar terug naar Nederland te gaan. Het bestuur is in de afgelopen
maanden op zoek geweest naar een nieuwe directrice, met resultaat: eind van deze
maand zal Jorida beginnen met haar werk als nieuwe directrice. Ze zal de eerste
maanden samen met Marijan werken, om het huis en het werk te leren kennen.
Met het afscheid van Marijan worden ook andere taken van haar
overgenomen. Veel taken zijn door de medewerkers opgepakt, maar
geen van hen spreekt zowel Nederlands als Engels. Om deze reden
neem ik, Marlies, het schrijven van de nieuwsbrieven over. Ik ben
Nederlandse en woon in Gjirokastër met mijn man Steve (uit Wales)
en dochter Hadassah. Steve werkt voor de Evangelische Gemeente
hier in de stad, vanuit de Britse organisatie AEM.

Doelstelling:
Ps. 91:1
“om kinderen waarvoor hun
eigen familie niet kan zorgen,
een thuis te geven”.
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Afscheid
We hebben in de afgelopen maanden afscheid genomen van
verschillende kinderen. In februari ging Manuela (rechts) terug
naar haar moeder
en ook Santiago (links) en
Serxho gingen terug naar hun
eigen familie.
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In maart namen we afscheid van Kristo (met zijn
adoptievader), hij is geadopteerd door een echtpaar uit Italië.

Welkom!
In januari kwam Ana, ze is 2,5 jaar en een echt
zonnestraaltje. Het is genieten om haar in huis te hebben!

Op 4 februari werd Daleon geboren. Zijn moeder heeft voor de bevalling en kort erna bij
ons gewoond, ze is een studente hier in de stad en kan niet voor haar baby zorgen. Hij is een
rustige baby en hij groeit als kool.

Adoptienieuws
De documenten van Silva (links) en Irvana (rechts) liggen klaar
bij de adoptiecommissie. We bidden dat God op Zijn tijd voor
ieder van hen een gezin zal geven. Irvana heeft medische zorg
nodig in verband met haar te kleine schedel, we bidden dat zij in
een land terecht mag komen waar deze zorg gegeven kan worden.

Vali & Elsa

De adoptie moeder van Elsa ziet af van adoptie. Elsa zou bij deze
alleenstaande vrouw in Vlore gaan wonen, maar bleef constant
bidden voor haar ‘papa’. Hoewel het voor ons duidelijk was dat ze
geen papa zou krijgen, bleef zij bidden. We zien het dan ook als een antwoord
van gebed dat deze ‘moeder’ haar niet zal gaan adopteren.
We bidden met Elsa voor een gezin dat haar zal opnemen, een mama
én een papa.

Kinderen
Dan zijn er nog Ini en Adelajda. Ini zijn moeder heeft
gevraagd of Ini langer mag blijven, omdat zij hem niet in
huis kan nemen. Hij mag tot zijn 10e jaar bij ons blijven
wonen, hij is nu zes.

De bouw
Ondertussen blijven de mannen hard bouwen aan het oude huis. Het kantoor is helemaal opgeknapt, er zijn twee
nieuwe badkamers boven en beneden wordt gewerkt aan een hele nieuwe keuken, badkamer en slaapkamer. We
zijn erg dankbaar voor de mannen die dit werk verrichten!

Nashwa

Siri

Edvin

Fatjon

Petrit

Heel veel liefs van ons allemaal,
Gods zegen,

Marlies

