
Ze gaan binnenkort naar het SOS weeshuis. 

Het begin van de medische verbrandingsoven  

Een placenta-put is een must. 

Hulp voor Sumaya; TBC en ondervoeding... 

De aangeplante tuinen van de kliniek doen het goed. 

Emmanuel’s moeder overleed 2 weken na zijn geboorte. 

Michael: 3 maand geleden een knobbel verwijderd uit zijn 

hoofd. Nu een biopsie ivm gezwollen wang en schouder 

Beste Welcome Home vrienden en familie,  
 
We hebben altijd veel te doen in het tehuis. Aangezien we 

een babyhuis zijn (van geboorte tot zes jaar) zijn we op zoek 

naar een toekomst op lange termijn voor onze kinderen; 

naar de universiteit of handelsschool en vervolgens een 

baan. We hebben zeven van onze jongeren voorbereid om 

af te studeren aan de "grote kinderen school" en de  

overgang te maken naar een SOS faciliteit. In de afgelopen 

jaren hebben we veel van deze kinderen kunnen plaatsen in 

adoptiegezinnen, sommige in Uganda, maar veel in het 

buitenland. Internationale adopties zijn erg moeilijk gewor-

den dus die hebben we moeten afsluiten, we hebben net de  

laatste paar zaken afgerond. We hebben het geluk dat enke-

le lokale families in Oeganda kunnen adopteren. 

 

We zijn nu aan het einde van de voorbereiding voor de  

kliniek. Dank aan degenen die hebben geholpen met de 

verbrandingsoven. Zoals jullie kunnen zien wordt er vooruit-

gang geboekt met de verbrandingsoven en een placenta-put 

die we van de overheid moeten hebben voordat we mogen 

openen. Ons team is helemaal klaar om schoon te maken en  

alles op zijn plaats te zetten voor de laatste inspectie. 

 

Emmanuel was net twee weken oud toen zijn moeder stierf. 

Zijn grootmoeder is niet in staat om voor hem te zorgen dus 

werd hij opgenomen in het tehuis voor zorg en bescherming. 

We zullen de familiesituatie beoordelen en de beste  

toekomst voor hem uitwerken. 

Ons medisch team blijft werken met de kinderen wiens 

levens in gevaar zijn. (2 foto's) 

 

We zijn echt heel dankbaar voor uw liefde en steun. 

Nogmaals dank voor uw reactie op onze nood. 

Het is bemoedigend. 

 

 

 

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

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

