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Amuza, een levensreddende operatie  

De kinderen houden van stoepkrijt 

De oudere WH kinderen helpen de kleintjes 

Schoenen:  dorpskinderen stonden snel in een rij om 

daar schoenen te kopen. Verschepen is te duur. 

Gertrude, een groot verschil met November  

Thuis zorgen de kinderen met liefde voor elkaar. Er is 

minder woede in de kinderen. 

Beste Welcome Home vrienden en familie,  
Nieuws!! De kinderen zijn weer op school en 

genieten er enorm van. Ze hebben nu nieuwe 

schoenen en uniformen, omdat ze allemaal zo 

gegroeid zijn. Het personeel komt even op adem. 

<— Amuza, een jonge dorpsjongen, had plotseling 

een buikprobleem, een mislukte operatie, sepsis, 

vreselijke pijn en familie zonder geld. Onze medisch 

maatschappelijk werkers werden ingeschakeld en 

leverden IV-antibiotica die voor de sepsis zorgden. 

Dr. Phillip kwam weer te hulp op 10 januari, verwij-

derde de colostoma, corrigeerde de problemen, 7 

dagen geen eten, eet nu, nog steeds erg zwak. We 

leveren medicijnen en verbandbenodigdheden en 

boeken om te lezen tijdens de genezingstijd. Bid als-

tublieft voor hem. Het pasgeboren jongetje Moses, 

dat door zijn moeder werd neergestoken en in een 

latrine werd gegooid, heeft nu een Oegandees pleeg-

gezin. Moge God Zijn liefde op hen allen laten schij-

nen en moge Moses emotioneel genezen van het 

trauma dat hij op zo'n jonge leeftijd heeft opgelopen. 

Zes kinderen zijn teruggekeerd naar hun dorpsgezin. 

We hebben ruimte nodig voor wachtende nieuwe 

kinderen. Op het terrein van de medische kliniek 

wordt gewerkt. Het boorteam is daar geweest om de 

nieuwe diepe put te boren om de kliniek te voorzien 

van water. Ze krijgen een elektrische pomp om elke 

week 4 enorme tanks te vullen, zodat er stromend 

water naar het pand is. Er is een personeelsonder-

zoek aan de gang terwijl de dingen worden klaarge-

maakt voor opening. De bedden zijn besteld. We 

willen begin april open zijn. De medische noden bij de 

dorpskinderen zijn immens. Samen maken we het 

verschil en zijn we ook een baken van licht in de duis-

ternis.  Bedankt voor je liefde en steun. We         

waarderen uw trouw om voor de kinderen te zorgen. 

 

Gods zegen  van Mandy en uw Welcome Home familie. 
Onthoud: https://smile.amazon.com/ch/33-0627579 
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