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 SMALL OR SICK 12  Daphine, Deborah, Elukamu, Emmanuel, Jesse, Moses M, Moses O, Rebecca, Rihanna, Robert, Ruth, Samuel, BABIES  16  Benedict, Benjamin, Ella,  

Emmanuel, Esther, Hassel, Irene, John, Joseph, Joshua T, Lukas, Noreen, Patricia, Precious, Timothy, Victoria,  TODDLERS 30  Amos, Arnold, Augustine, Brandon, Brighton,  

Dison, Elizabeth, Emmanuel M, Francis, Ivan, James, Jane, James, John S, Jonathan, Joy, Judith, Kenneth, Lori, Lydia K, Mercy,  Naume, Paul, Peter, Precious, Rebecca, 
Samuel (1), Samuel (2), Timothy, Trevor.          New (Bold), MOVED(Underlined)     
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Op bezoek bij Peter, altijd mooi. Geliefd! 

 
Spullen voor Peter’s tante om te kunnen zorgen. 

 
De schommel om te rusten en plezier te maken! 

 
Lekker zingen onder de mango boom. 

 
Lieve Welcome Home vrienden & familie 

 Voor degenen die thuis les geven… beeld je eens in 
om 45 kinderen te laten focussen op hun studie.     
Het is peuter-, kleuter- en basisschool. Janet, die 
voor het derde seizoen vrijwilliger is, is tot grote 
steun. Verschillende mensen hebben me verteld dat 
ze haar boek mooi vonden. (“Different by Design” 
beschikbaar via Amazon.) 

 We zijn op visite geweest bij kleine Peter. Zijn vader 
redde het niet alleen, dus zijn lieve tante is komen 
helpen. Er wordt goed voor hem gezorgd, hij is blij en 
gezond. We proberen een kleine bedrijfslening te 
regelen, zodat ze uit huis kan werken en tegelijkertijd 
ook voor Peter kan blijven zorgen. Dat zou een zegen 
voor hem zijn! 

 De medische kliniek: De plafonds zijn geplaatst en 
volgende week komen de ramen en deuren. De kas-
ten, planken en bureaus zullen tijdens mijn komende 
bezoek in maart worden geinstalleerd. 

 Er hangt verandering in de lucht. Onze Welcome 
Home Bijbelschool (KLTC) is overgedragen aan Sol 
Nunez, die docent is geweest, samen met haar man 
Jose, die inmiddels is overleden. De meeste studen-
ten komen uit  andere gebieden en het is logisch om 
te verhuizen naar waar de studenten zijn en waar ze 
land heeft toegewezen gekregen om te gaan 
bouwen. We wensen haar het beste op deze nieuwe 
reis en we zijn dankbaar voor de tijd dat zij en haar 
man met ons hebben samengewerkt bij Welcome 
Home.  

 Bedankt voor jullie trouwe zorg en support.  Zonder 
jullie kunnen we niet voor deze kinderen zorgen! 

Blessings from Mandy,  
and Your Welcome Home Family. 

Remember  https://smile.amazon.com/ch/33-0627579 

Een nieuw wipstoeltje van Pam 

 
Mommie Janet geeft les. 

 
Voor het eten eerst handen wassen. 

 
Een kleintje aan het spelen…. 

https://smile.amazon.com/ch/33-0627579

