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SMALL OR SICK 16 Daphine, Deborah, Emmanuel, Isaac, Jesse,Jovan, Moses K, Moses M, Moses O, Phiona, Rebecca, Rihanna, Ruth, Ryan, Samuel, Sarah.   BABIES 16 Benedict, Ben-

jamin, Ella, Elukamu, Esther, Hassel, Irene, John, Joseph, Joshua T,Maria, Noreen, Patricia, Precious, Robert, Victoria,.   TODDLERS 34 Amos, Arnold, Augustine, Brandon, Brighton, 

Dison, Elizabeth, Emmanuel O, Emmanuel M, Francis, Ivan, James, Jane, James, John S, Jonathan, Joy, Judith, Kenneth, Lori, Lydia K, Lydia F (Returned for a season), Lukas, Mercy, Naume, 
Paul, Peter,    Precious, Rebecca, Samuel (1), Samuel (2), Timothy, Timothy 2, Trevor.   New (Bold), MOVED(Underlined) 
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De verandering in het leven van Charles. 

Tweeling hier terwijl moeder herstelt van een operatie. 
Lieve Welcome Home vrienden en Familie 

    De lock down duurt nog. In het huis hadden we 
3 nieuwe, milde gevallen van COVID onder het 
personeel. Blijf alstublieft bidden voor bescherming 
van de kinderen en de staf. Ook voor volledig her-
stel voor hen die thuis in de dorpen in isolatie 
zitten. 

    In juli kwamen er 3 nieuwe kleintjes bij. Tweeling 
Phiona and Jovan, omdat de moeder herstellen 
moet van een operatie. Ook Maria is gekomen. Ze 
heeft een moeilijke achtergrond, met vader in de 
gevangenis en een moeder met psychische 
problemen. Bid om vrede voor hen alledrie. 

    Rechts zie je 2 foto’s van dezelfde jongen, die 
vocht voor zijn leven. Ons dorpsteam heeft hier 
geholpen en zie wat een verschil goede voeding en 
zorg kunnen maken. Prachtig om de verandering in 
zijn ogen te zien, van lijden naar geluk! Charles 
kon gewoon bij zijn familie blijven.  Het komt door 
uw trouwe steun dat deze en veel andere trans-
formaties plaats konden vinden. 

    Het werk aan de kliniek ligt even stil, door de 
lock down, maar ook het groene hout moet goed 
drogen. Er zijn een aantal bomen in de boomgaard 
geplant en de moestuin is aangelegd, die de 
kinderen van voedsel moet voorzien. 

    Het medische team van SOS weeshuis checkt 
onze oudere kinderen en bereidt ze voor op over-
plaatsing naar hun faciliteiten in Entebbe, waar ze 
oude WH vrienden zullen ontmoeten. Ze zullen 
opvoeding krijgen en opleiding om een beroep te 
gaan uitoefenen. 

    Bedankt voor uw liefde en support! 

             Blessings from Mandy,  
and Your Welcome Home Family. 

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

 
Maria hier bij ons. 

Onze oudste tweeling is hier al heel lang. 

Een leuke auto, gekregen van indiase vrienden. 

 Onze kleintjes genieten van al het speelgoed.  

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

