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SMALL OR SICK 14 Daphine, Deborah, Emmanuel, Isaac, Jesse, Moses K, Moses M, Moses O, Rebecca, Rihanna, Ruth, Ryan, Samuel, Sarah.   BABIES 15 Benedict, Benjamin, Ella, 

Elukamu, Esther, Hassel, Irene, John, Joseph, Joshua T, 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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Sarah, een nieuwe  opname die HIV positief is.  

 
Richard is trots op zijn promotie en auto. 

 
Bedankt Stan, door jouw gift was dit mogelijk. 

 
Naast de Tonka Trucks is dit de favoriet. 

Lieve WelcomeHome vrienden en Familie, 

    Oeganda zit weer op slot door de nieuwe Indi-
ase COVID variant. Hierdoor moest mijn reis, 
samen met mijn team, geannuleerd worden. Het 
huis is weer gesloten voor buitenstaanders en je 
kunt maar beperkt reizen. 

    Afgelopen maand hebben we 2 nieuwe baby’s 
verwelkomt, er was niemand die voor ze kon 
zorgen. Links zie je Sarah met mommie Rita. Haar 
moeder is psychisch niet in orde, dus we proberen 
haar in een instelling te krijgen om aan haar 
psychische behoeften te voldoen. De vader is 
onbekend en de oma is niet in staat om voor Sarah 
te zorgen. Bid dat als Sarah ouder wordt, ze HIV 
negatief mag worden.  

    Moses rechts is een wonderbaby. Hij was door 
zijn moeder gestoken en in een toilet gegooit. De 
politie redde hem en bracht hem naar het 
ziekenhuis om hem te laten helpen en daarna 
brachten ze hem hier om voor hem te zorgen en 
een veilige toekomst te vinden. Wat een start… bid 
alstublieft voor hem. 

   Links zie je onze hoofd-tuinman Richard. Hij is 
erg blij met zijn pick up, zo kan hij de 3 WH com-
plexen, het babyhuis, het pension en de kliniek, 
beter bedienen. Zijn volgende grote project is een 
boomgaard en moestuin aanleggen bij de kliniek, 
zodat we de ondervoede dorpskinderen van eten 
kunnen voorzien.  

     Heel erg bedankt voor jullie liefde en support!.  

             Blessings from Mandy,  
and Your Welcome Home Family. 

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

Moses, een wonderbaby met Beatrice. 

 Hij werd neergestoken en in een toilet gegooit. 

  Lekker rustig met de vrienden bij elkaar… 

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

