
Nieuw: Elijah, tienermoeder terug naar school 

Dagverzorging van de allerjongsten 

De kleintjes houden allemaal van knuffelen 

Een nieuwe muur biedt privacy, toiletgebouw 

Wachten op de stal, een nest van 12-22 

Drieling, door vader verlaten, moeder kan niet zorgen 

Handicap, alstublieft gebed gevraagd 

Dit zijn nu de meest avontuurlijke kinderen 

Joy zorgt al meer dan 20 jaar voor de baby’s 

Deze 2 vinden echt alles leuk 

Wat een verschil, 5 maanden later 

Beste Welcome Home vrienden en familie,  
Deze maand maken we een wandeling door de babyafde-

ling zodat u de gezichten van de kleintjes kunt zien en van 

sommige verzorgers. Joy is ‘senior’ mama op deze afdeling 

en investeert veel liefde en gebed in deze kleintjes, al meer 

dan 20 jaar. 

Dankjewel mama Joy!!!  Al deze mommy’s op de foto 

zijn erg lief voor de baby's. Ze komen bijna dagelijks samen 

met Mike onze chauffeur & Pastor John om te spelen en te 

aanbidden. Daarnaast is er gebed voor hen allemaal. 

Liefde en gebed veranderen de loop van hun leven. 

 

We zien kleintjes van bijna-dood naar gezond gaan, dit 

worden levendige onruststokers zodra ze beginnen te 

kruipen of lopen. Het komt zelden voor dat we een kind 

verliezen nu  er goede medische zorg is in Jinja. Goede 

medische zorg was moeilijk te vinden in 2003 toen ik 

het weeshuis over nam. We hebben veel lange reizen ge-

maakt naar Kampala voor medische zorg. Ongeveer een 

maand nadat ik in Jinja aankwam, begon Dr. Ian 

Clark, de Ierse oprichter van International Hospital in 

Kampala, zijn International Medical Clinic in Jinja. Hij hield 

hierbij rekening met de behoeften van de weeskinderen. 

Bedankt dokter Clarke!! Vóór 2003 was het sterftecijfer in 

het tehuis tussen de 5 en 10 per maand. Wij hebben 

minder dan 20 kinderen hebben verloren sinds 2004 - zij 

kwamen al zo ziek en ernstig verzwakt bij ons dat ze  

niet meer de kracht in zich hadden om te vechten, 

zelfs de beste medische zorg die we konden bieden was 

niet voldoende. 

 

We zijn bezig met het "adopteren" van varkens. De var-

kens worden gebruikt om  te fokken en geld in te zamelen 

voor de salarissen van de medische kliniek. We houden u 

op de hoogte van de bouw van een stal voor de varkens . 

We hebben veel voedselschillen en restjes eten om de 

varkens allemaal te kunnen voeden. 

 

Bedankt voor uw liefde en steun dat raakt de levens van 

zovelen in nood. 

 

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

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



