
Een medische check  

In de onderzoekskamer met de arts 

Een nieuw speeltje deze maand. 

Deze meiden worden graag op de foto gezet 

Het personeel op de eerste werkdag in de kliniek 

Op hun mooist gekleed naar de kliniek 

Intraveneuze behandeling voor malaria 

Amputatie en protheses in de toekomst. 

Beste Welcome Home vrienden en familie,  
 
Oktober was een spannende maand met de inspectie van de 

kliniek en het krijgen van onze vergunning om te mogen 

openen. We hadden een bijeenkomst van dankbaarheid op 

de 6e om de kliniek te zegenen,  we konden formeel open 

op de 14e. We zijn blij met de ervaring van het team. Ze zijn 

allemaal erg blij om met ons samen te werken en werken 

ook goed samen met elkaar. Ze behandelen een groot aantal 

kinderen met malaria en veel ouderen met bacteriële infec-

ties. Het vraagt van ons een voortdurend vertrouwen om op 

Gods voorzienigheid te blijven geloven. 

Op de foto rechtsonder ziet u het onderbeen en de voet van 

een 2 weken oude baby, de eerstgeborene van één van de 

jonge vrouwen die ik heb zien opgroeien in Lwambogo. Haar 

baby werd geboren zonder scheenbeen en ook met 3 extra 

tenen. Het been van de baby wordt onder de knie geampu-

teerd en als hij oud genoeg is krijgt hij een prothese. Helaas 

zijn moeder en baby in de steek gelaten door de echtgenoot, 

dus bid alstublieft voor hen. Gelukkig kunnen ze bij oma 

verblijven en krijgen ze hulp van ons en ontvangen groenten 

uit onze tuin. 

 

Het gaat goed met het weeshuis. De kinderen zijn erg vredig 

en tevreden en spelen erg goed met elkaar. De mommy’s 

weten inmiddels hoe ze de kinderen moeten vermaken, 

zodat ze zich niet vervelen en hebben nu een aantal zeer 

goede grenzen gesteld. Verschillende mommy’s zijn erg 

creatief geworden met de spelletjes die ze kunnen  spelen. 

Veel plezier zorgt er voor dat de dagen snel voorbij gaan.  

We worden vermaakt door onze "lokale dieven" - namelijk 

een grote apenfamilie met baby's die onze mango's opeten. 

Leuk om te zien.  

 

Help ons alstublieft, door de visie van Welcome Home te 

delen met vrienden, familie, op het werk of in de kerk en kijk 

of iemand zich wil aansluiten bij onze ondersteunende part-

ners. 

 

 

 

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

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

