
Vivian, moeder overleed 

Blij om jezelf in de spiegel te zien 

Vers water uit de bron in het dorp 

Joy heeft het speelgoed  even voor zichzelf 

William vond deze buizen eerst maar niks 

Alice, familie kan niet voor haar zorgen 

Ella gaat bijna naar huis 

Wat zijn deze 2 van plan? 

Nancy met 2 van onze kinderen 
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Beste Welcome Home vrienden en familie,  
Dit wordt weer een drukke hete maand.  Het heeft nog 

steeds niet geregend zoals normaal, dus dit komende 

seizoen wordt een slechte oogst voor de boeren die afhan-

kelijk zijn van hun gewassen. Sinds de stijging van de benzi-

neprijs in Uganda is er een grote stijging in de kosten van 

voedsel. Dit kost Welcome Home  $350 per week meer. 

Het is beangstigend om je voor te stellen hoe deze stijging 

de kwetsbaren zal treffen. We hebben een tuin aangelegd 

om hen te helpen. 

Onze maatschappelijk werkers zijn volledig aan het werk in 

de dorpen en vinden veel ondervoede kinderen die 

die we moeten helpen. In april ontmoette ik Paul in het 

dorp. Dat is de jongen die een enorme buik had waar we 

om de 2 weken vocht moesten afvoeren. Daarna werd hij 

gezond en levendig voor minstens een jaar, toen kwam 

Covid. Ik was verrast en verdrietig om hem zo afgemat te 

zien, deze week kwam ik er achter dat hij nu TB heeft 

en erg ondervoed is. In april, toen ik daar was heb ik  

gezorgd voor eieren en een kop melk per dag om te probe-

ren zijn voeding te verbeteren. Ik zal zijn situatie blijven 

volgen. Voor de velen die lijden, vooral de kinderen en de 

ouderen, vraag ik om uw gebeden en voortdurende steun. 

Juni is een drukke maand voor ons want we hebben een 

tandheelkundig team voor de dorpsbewoners en onze 

kinderen in de eerste 2 weken. Dan midden juni komt er 

een jeugdteam uit Michigan, Colorado en Oklahoma die 

een kruistocht gaan maken. We waarderen gebed voor 

deze groep, zodat velen Christus de Verlosser leren ken-

nen. De foto rechtsonder is van Nancy onze assistent ma-

nager. In de afgelopen 2 jaar heeft ze haar zoon op tragi-

sche wijze verloren, haar vader en in maart overleed haar 

jonge man plotseling aan een hartaanval. Zij heeft onze 

gebeden nodig. 

Bedankt voor uw liefde en steun dat raakt de levens van 

zovelen in nood. 

Gods zegen van Mandy en uw Welcome Home  
familie.   
 

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

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

