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 SMALL OR SICK 13   Benedict, Benjamin, Ella, Esther, Hassel, Irene, John, Joshua T, Noreen, Robert, Precious, Sarah, Victoria.    BABIES 14  Brandon, Brighton,  Dison,  

Emmanuel,  Francis, Immaculate, Ivan, Lori,  Lydia K, Mercy,  Rebecca,  Robinson,  Timothy, Lukas,       TODDLERS 25  Alibert, Andrew, Arnold, Amos, Elizabeth,  

Emmanuel M, James M, Jane, John S, Jonathan, Joseph, Joshua A, Joshua K, Joy, Judith, Lydia, Naume, Patience, Paul, Peter, Samuel, Samuel, Sarah Timothy, Trevor. 
New, MOVED(Underlined) [Twins not Shown]  3  children just gone to forever families 
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Mis ik iets? Zo nieuwsgierig!! 

Klompvoeten kun je goedkoop laten helpen.  

Een ziek kind wordt even gecheckt en geholpen. 

 
Een goed boek neemt je mee op avontuur. 

Lieve Welcome Home vrienden en Familie,  

    Het is lang geleden dat de kinderen van het ter-
rain af konden. Ze missen de sociale activiteiten op 
school en het contact met hun vrienden. Een ron-
dje met de auto door het dorp is leuk, maar brengt 
ze niet in contact met hun vrienden. Ze zijn nieu-
wsgierig naar alles rondom de hekken, vandaar dat 
deze vaak gerepareerd moeten worden. Het gaat 
goed met de kinderen en de staf. Ze zijn gezond.  

    We willen de grote veranderingen van de af-
gelopen jaren onder uw aandacht brengen. Dat is 
onze hulp aan de lijdende kinderen in de dorpen.  
Ons werk in de kliniek is een uitbreiding van het 
werk dat we al jaren doen, maar nu zullen we ter 
plaatse in Lwanbogo zijn. Dit brengt hogere kosten 
met zich mee, omdat we meer kinderen gaan 
helpen. Hopelijk kunnen we in de kliniek aan de 
meeste behoeften voldoen, voordat een kind wan-
hopig ziek wordt. We weten dat veel kinderen bij 
andere voorzieningen in de stad zullen moeten 
worden opgevangen,voor specifiekere zorg.  We 
vragen u vriendelijk of u uw maandelijkse gift met 
10, 25, 50 of 100 euro wilt verhogen. Ons doel is 
om minder kinderen te laten lijden en sterven. Het 
is hartverscheurend om zoveel kleintjes te zien 
lijden en een ellendige dood te zien sterven, ik heb 
er al veel tranen om gelaten. 

    Bedankt voor uw liefde en trouwe support. Mede 
door u kunnen we doen wat we doen! 

 

             Blessings from Mandy,  
and Your Welcome Home Family. 

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

Een leuke reactie als ik aan kom toeteren… 

Kinderen die voor kinderen zorgen... 

 Klaar om in te laden en te gaan.  

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

