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Tandverzorging door vader en zoon 

Schattige drieling, moeder zoekt werk 

Rachel, trots op de Ugandese vlag 

Mommy Joy houdt van de kleintjes 

Tweeling Asina en Sharifa amper een jaar  

Nieuwe matrassen uit Nederland. Bedankt!! 

Genieten van een maandelijks ijsje. 

Beste Welcome Home vrienden en familie,  
De afgelopen maand was een zegen, met een tandarts- 

team uit Colorado en een jeugdteam uit Michigan, 

Colorado en Oklahoma. Onze kinderen hebben allemaal 

hun tanden laten controleren en kregen allemaal het 

geweldig nieuws dat ze geen extra behandeling nodig 

hadden. Complimenten van de tandartsen Chris en Dan 

voor ons personeel, vanwege het geweldige werk om voor 

de tanden van de kinderen te zorgen. Geweldig werk kin-

deren en personeel. 

Hierboven en rechtsboven is een tweeling afgebeeld die 

bij ons kwam in een zeer fragiele toestand. Ze zijn bijna 

een jaar oud en werken er hard aan om allebei boven de 7 

pond te komen. De ene heeft net 7 pond gehaald vandaag 

en de andere is er ook bijna. Hun thuissituatie was erg 

slecht, een moeder met psychische gezondheidsproble-

men en een oudere vader. De tweeling is herstellende 

maar boeken langzaam vooruitgang door een zware ver-

koudheid dat in het tehuis heerste. Ze lachten vandaag!!! 

De drieling links zal bij ons zijn tot hun moeder 

voor hen kan zorgen en een huis voor hen heeft om in te 

leven. Ze zal hard moeten werken om het te halen. 

We zijn onze supporters in Nederland zo dankbaar 

voor de nieuwe matrassen die zijn gemaakt voor alle  

bedden en voor het geld om het huis te schilderen. Het zag 

er nogal armoedig uit, maar zit nu midden in een facelift. 

De medische kliniek heeft zijn eerste inspectie gehad en 

we maken het nu klaar voor de eindinspectie. En natuurlijk 

zijn de tuinen rondom het gebouw beplant met veel plan-

ten uit de WH-tuin. We hebben een bezoeker gehad, Ra-

chel, ze is 19 jaar. Ze verliet het huis toen ze 4 jaar oud was 

en kwam terug om te zien waar ze vandaan kwam, om te 

helpen en om de kinderen veel liefde te geven. Bedankt 

voor de cadeaus, Rachel.  

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



