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 SMALL OR SICK 13  Daphine, Deborah, Elukamu, Emmanuel, Jesse, Moses M, Moses O, Rebecca, Rihanna, Robert, Ruth, Samuel, Victoria,    BABIES  16  Benedict, Benjamin, 

Ella, Emmanuel, Esther, Hassel, Irene, John, Joseph, Joshua T, Lukas, Mercy, Noreen, Patricia, Precious, Timothy        TODDLERS 29  Amos, Arnold, Augustine, Brandon, 

Brighton,  Dison, Elizabeth, Emmanuel M, Francis, Ivan, James, Jane, James, John S, Jonathan, Joy, Judith, Kenneth, Lori, Lydia K, Naume, Paul, Peter, Precious, Rebecca, 
Samuel (1), Samuel (2), Timothy, Trevor.          New (Bold), MOVED(Underlined)     
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 Grote houten blokken, een nieuwe uitdaging.. 

 
Bezoek aan een nieuwe speeltuin, veel lol! 

 
Tijd om te zingen is speciaal voor jonge kleuters. 

 
Snacktijd in de morgen met mommie Victoria. 

Een levendige, gezonde baby. 

 
LieveWelcome Home vrienden & Familie 

 We zijn dit jaar begonnen met een leuk uitje voor 
een aantal kinderen met een gesponsorde lunch 
en spelen bij een restaurant. Er waren nieuwe 
spelletjes en mooie plekken, het was een succes! 
Het was veilig voor de kinderen die al 10 maanden 
lang gebonden aan huis waren.  

 We zijn dankbaar dat er maar 5 stafleden covid 
hebben gehad en dat ze goed zijn hersteld. En we 
zijn dankbaar dat alle kinderen gezond zijn 
gebleven. 

 Juf Christine is weer terug na de bevalling, dus we 
zijn druk bezig met thuislessen met de hulp van 
veel mommies. Ze missen school echt!  

 De kinderen en de staf vinden de engelse lessen 
o.l.v. vrijwilliger Janet Mulford erg leuk. Janet heeft 
een boek geschreven “Different by Design”. Het 
beschrijft haar eigen autisme-reis en is bes-
chikbaar op Amazon.com. Het is het waard om te 
lezen, vooral als je iemand kent met autisme. Het 
is haar derde seizoen als vrijwilliger. We hebben 
dus veel van haar mogen zien en zien hoe de Heer 
haar zegent in haar werk. 

 Het werk aan de kliniek gaat door, het dak zit nu 
op het hoofdgebouw. De fundering, met een 
leegbare tank eronder, voor de latrines is klaar.    
Inmiddels zijn ze gestart met het opbouwen van de 
toilet- en douche-units. Achter de fundering kun je 
de kerk en school zien die gebouwt zijn door mijn 
thuiskerk Calvary Life Fellowship in Brea, Califor-
nia.  

 De verkiezingen hier zijn geweest, maar Oeganda 
heeft nog steeds veel gebed nodig om alles te re-
gelen en veiligheid te creeren. We hebben jullie 
gebeden hard nodig. 

 Bedankt voor jullie trouwe zorg en support. Wij 
kunnen zo jullie handen zijn in hulpeloze situaties. 

Blessings from Mandy,  
and Your Welcome Home Family. 

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

De kinderen houden van elkaar! 

 
De kliniek heeft een groen metalen dak. 

Achteraanzicht van de kliniek. 

 
Hier kun je de grootte van de veranda zien. 

 
Onze kerk en school achter het toiletgebouw. 

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

