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De jongens zijn blij met elkaar 

veel liefde in een behoeftig hartje 

Verlaten door vader, moeder is arm. Sharif & Shamina 

Het jeugdteam - allemaal veel liefde om te geven 

Faith is verlaten door haar onbekende moeder 

Na: Sharifa (l) en Asina (r) - nu gezond  

Voor: Tweeling Sharifa (l) en Asina (r)   

Bijna een jaar oud 

Beste Welcome Home vrienden en familie,  
Juli is een stuk rustiger voor iedereen bij WH, nadat het 

team met jonge vrijwilligers uit Michigan weer is vertrokken. 

Sadie en Rachel bleven langer om de kinderen en het perso-

neel te helpen. Dank aan alle vrijwilligers van juni / juli voor 

jullie harde werk en de hoeveelheid liefde die jullie aan de 

kinderen en het personeel hebben gegeven. Bedankt aan de 

jongens voor het werken in de tuin van de kliniek, voor het 

poetsen van de auto’s  en de enorme hoeveelheid energie 

die jullie en de meiden hebben besteed aan het spelen met 

de kinderen. 

Foto rechtsboven Baby Faith is naar schatting  op 10 juni 

geboren en werd achtergelaten in een huis waar haar moe-

der op zoek naar hulp was. Veel moeders hebben geen hoop 

om hun kind een goede toekomst te kunnen bieden. De 

meeste moeders laten hun kind achter daar waar ze weten 

dat ze zorg zullen krijgen. 

Foto rechtsonder de tweeling in juni, vechtend om te overle-

ven, worstelend om op gewicht te komen, 6 pond 8 ons voor 

Sarifa en 7pond 10 ons voor Asina. Ze vierden net hun 1e 

verjaardag. Na 3 weken in het ziekenhuis zien ze er weer 

goed uit. Beiden hebben tbc en worden hiervoor behandeld. 

Hun lichamen kunnen nu de medicijnen aan. Dank u voor uw 

deel om deze kleintjes een kans te geven om te leven. Hoe-

wel ze veel hebben geleden waren ze strijdlustig om te over-

leven. Broer en zus Sharif en Shamina (linksonder) zijn aan 

het settelen in Welcome Home. Moeder en de kinderen 

werden verlaten door vader. Moeder is arm en niet in staat 

voor hen te zorgen. We zullen proberen samen met haar  

een inkomen te verwerven zodat ze herenigd kunnen wor-

den als een familie, met moeder die voorziet in hun be-

hoeften. Misschien een zakelijke lening?  

De nieuwe kliniek is bijna klaar. William gaat vandaag 

een laatste inspectie doen met de bouwer. We moeten 

een steenoven bouwen voor het medisch afval (overheids 

regels). Dit zal 15.000 dollar kosten. Kunt u helpen? 

De financiën zijn krap voor ons en voor anderen wereldwijd. 

Denk alstublieft aan Welcome Home in deze tijd waarin 

armoede en de wanhopige noden toenemen. 

Bedankt voor uw liefde en steun. Daar zijn we dankbaar 

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

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

