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Robinson weer thuis bij vader en tante 

Augustine, thuis bij zijn vader 

John, thuis bij zijn vader 

Een nieuwe familie voor baby Moses 

Paul weer thuis bij zijn grootouders 

Timothy weer thuis bij zijn familie 

Judith is thuis bij familie 

Brandon, onze nieuwste baby 

Beste Welcome Home vrienden en familie,  
 
Hereniging is ons belangrijkste doel voor de kin-

deren en hun gezinnen. Afgebeeld met 3 geiten zijn 

deze zes kinderen de afgelopen twee maanden naar 

huis gegaan, 4 kinderen zijn ook klaar om te gaan. 

Deze families hebben gewerkt aan een stabiele plek 

om de kinderen weer thuis te halen. 

De geiten zijn voor de familie om mee te fokken en een 

bedrijf te ontwikkelen met een kudde waarvan de kleine 

geitjes kunnen worden verkocht. Zo kunnen ze zorgen voor 

inkomen om het schoolgeld van het kind te betalen. Ook 

gaan ze naar huis met een ‘Medical Card’ waarmee we hun 

medische zorg verlenen totdat ze 10 jaar oud zijn. Ze krijgen 

ook een Bijbel,  schoenen, kleding, klamboe en een matras. 

Onze maatschappelijk werkers zullen hen in de gaten  

houden om ervoor te zorgen dat de hereniging goed  

verloopt. 

 

Er vinden veranderingen plaats binnen Welcome Home, we 

gaan meer doen aan de dringende nood in de dorpen. We 

proberen daar eerder in de behoefte te voorzien voordat er 

een wanhopige crisissituatie van leven en dood ontstaat.  

We zullen altijd het weeshuis hebben, we zijn een van de 

belangrijkste tehuizen voor kinderen in crisis dus dat is nog 

steeds een groot deel van onze visie. Dank aan alle trouwe 

hulp van jullie allemaal het loopt als een goed geoliede 

machine. De kinderen en het personeel maken het goed. 

 

We verwachten in april de nieuwe medische kliniek te  

openen. Van daaruit willen we de kinderen helpen van de 

omliggende wijken voordat ze ernstige medische problemen 

krijgen. In april is de kliniek minimaal ingericht. We zijn 

bezig om de kliniek volledig uit te rusten via een  

Humanitaire hulporganisatie genaamd C.U.R.E. in Denver. 

Ze komen naar Oeganda en zullen onze behoeften in kaart 

brengen, 

terug in Denver pakken ze een 40 ft container in voor ons. 

C.U.R.E. zal dan terugkeren naar Oeganda om via de haven 

van Mombassa Kenia de spullen te plaatsen in de  

Lwambogo-kliniek.  

Ik klaagde over het feit dat ik dacht dat 40ft te veel was,  

toen mijn man Luke me uitdaagde om de Heer in gebed te 

gaan zoeken omdat ik niet alles begreep. Hij had gelijk. De 

inhoud van de 40ft container is afkomstig van donaties aan 

C.U.R.E. in Denver. Dat betekent dat we dingen krijgen die ik 

niet voor mogelijk hield toen we met de kliniek begonnen. 

Dingen zoals röntgenapparaten, een volledig ingerichte en 

uitgeruste operatiekamer, met alle chirurgische  

instrumenten die nodig zijn, een sterilisatieruimte naast de 

operatiekamer, een tandheelkundige afdeling en nog veel 

meer dingen die nodig zijn. De geleverde 40 ft container 

kost ons $30.000 met een inhoud die VEEL meer waard is. 

 

Dit heeft me doen beseffen dat we nog een klein gebouw 

nodig hebben voor de röntgenafdeling, een grotere  

operatiekamer, tandheelkundige kliniek. En het kopen van 

een 40ft zeecontainer voor opslag en 2 of 3 20 ft containers 

als loodsen. Ik zal u op de hoogte houden van alle  

gebeurtenissen en kosten. 

 

Ik waardeer het dat u ons meehelpt  om de Oegandese 

kinderen te dienen 

 

Gods zegen  van Mandy  
en uw Welcome Home familie. 
 
Onthoud:  

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

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

