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SMALL OR SICK 12 Deborah, Isaac, Jesse, Jovan, Moses K, Moses O, Phiona, Rihanna, Ruth, Ryan, Samuel, Sarah.   BABIES 18 Benedict, Daphine, Ella, Elukamu, Emmanuel, Esther, 

Hassel, Irene, John, Joseph, Joshua T, Maria, Moses M, Patricia, Precious, Rebecca, Robert, Victoria,.   TODDLERS 36 Amos, Arnold, Augustine, Benjamin, 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, Noreen, 
Paul, Peter, Precious, Rebecca, Samuel (1), Samuel (2), Timothy M, Timothy 2, Trevor.   New (Bold), MOVED(Underlined) 
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Ballen horen bij het dagelijkse leven hier. 

 
Deze knappe jongens groeien als kool!! 

 
De jongere meiden spelen met de auto’s. 

 
Thuisschool met de lerares tijdens COVID. 

Peter is dolblij met ons bezoek en eten… 
Lieve Welcome Home vrienden en Familie, 

    De lockdown is al minder streng, er mogen nu 3 
pesronen in een prive auto.  Dit is goed nieuws 
voor de mensen. We zijn dankbaar dat wij altijd 
mochten blijven rijden, omdat we een weeshuis 
zijn. 

    Peter, op de foto hierboven ontvangt een voed-
selpakket, zodat zijn tante hem goed kan ver-
zorgen. Er was een strenge lock down, dat maakte 
het haar moeilijk om in zijn behoeften te voorzien. 

    Op de rest van de foto’s kun je een glimp zien 
van het leven van onze oudere kinderen. Als ze 
geen les hebben zijn ze druk met lezen of spelen. 
We waarderen het harde werk van ons personeel 
en alle vrijwilligers om te zorgen dat de kinderen bij 
blijven voor als ze weer terug gaan naar school. 
Het is moeilijk om het weer in te halen als ze 
achter blijven. We proberen hen elke dag uit te 
dagen en hen zo verder te ontwikkelen voor de 
toekomst. 

    Als de lock down wat losser wordt, kunnen we 
weer verder met het afmaken van de kliniek. Dit 
was geen doen toen er geen auto’s mochten rijden. 
Een van onze amerikaanse vrienden werd gear-
resteerd, omdat hij in zijn auto reed. Gelukkig 
kwam William hem redden. Het was heel anders 
afgelopen als hij oegandees was geweest.  

    Onze behoeften groeien omdat we voor onze 
kinderen en de dorpskinderen zorgen. Wij 
proberen jullie handen vol barmhartigheid en ge-
nade te zijn… 

    Heel erg bedankt voor jullie liefde en support.  

             Blessings from Mandy,  
and Your Welcome Home Family. 

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

 
Een driewieler met Tonka Truck trailer. 

 
Het lijkt hier wel een oegandees winkeltje… 

 

Elkaar voorlezen voor het huis. 

 
Lekker uitrusten op de pas geverfde schommel. 

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

