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James kan zijn vrienden voorlezen 

Dit meisje werd verliefd op de kinderen 

Tonka is het favoriete speelgoed Plezier in de geschilderde rioolbuis 

Onze baby's in ‘Bebeboo’ luiers 

Deze 2 pasten ooit aan deze tafel 

Verbeelding zorgt voor een telefoon 

Een manier om af te koelen in de vreselijke hitte 

Beste Welcome Home vrienden en familie,  
De afgelopen maand reisde een groep van ons van 

Californië, Michigan en Nederland naar Welcome Home 

om de kinderen te helpen en toezicht te houden op de 

vooruitgang in de kliniek. Het huis en de kinderen 

doen het hartstikke goed. Het was een genot om tijd met 

de kinderen door te brengen. We hebben uiteindelijk wat 

plannen gemaakt voor uitbreiding van de kliniek. De kli-

niek ziet er prachtig uit; het gebouw is nog niet helemaal 

af, omdat er veel met de hand moet worden gemaakt 

(ramen en schermen).  Onthoud dat er geen voorraad is, 

dus de planning en voorbereiding gebeurt met de hand en 

kan gedaan worden zodra het "groene" hout droog genoeg 

is om te gebruiken. 

Ik ga al vanaf 2003 naar Oeganda, maar dit was de ergste 

hitte en vochtigheid die ik ooit heb meegemaakt in al die 

jaren. Het was best vermoeiend omdat het moeilijk was 

een goede nachtrust te hebben. Nu regent het gelukkig, 

dus dan is het ook een beetje koeler en het is nu tijd voor 

de lokale bevolking om hun moestuinen te beplanten, 

zodat er straks eten is. 

Vorig jaar gaf het bedrijf "Bebeboo" ons een geschenk, we 

kregen luierbroekjes. Ook kochten we grote partijen van 

ze. Onze medewerkers vinden de broekjes heel fijn, omdat 

ze zo makkelijk te gebruiken zijn, ze passen zich aan aan de 

grootte van het kind en gaan heel lang mee. Ook blijft het 

bed goed droog. Bedankt Thea, voor je vrijgevigheid. 

Ook Mike en zijn familie heel erg bedankt voor de 

nieuwe Tonka trucks met de stevige wielen die je erop 

gezet hebt. De kinderen zijn er gek op.  

 

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 

 

Wil je Welcome Home bezoeken? Neem dan 

contact met me op. 

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



