
Mama Lisa met Elizabeth, Naume en Jane 

Blij dat het lange wachten eindelijk voorbij is 

Na 5 jaar hun lang verwachte visa 

Een kerstgroet van Mandy en de kinderen 

De mommy’s met hun nieuwe schorten 

Apen komen rijpe mango’s stelen 

Een aantal zijn klaar om naar school te gaan  

Een ijsje voor iedereen   

Beste Welcome Home vrienden en familie,  
Dit jaar is vliegensvlug voorbij gegaan!!! 

 

Een gezegend kerstfeest gewenst voor u en uw geliefden. 

Wij danken u hartelijk voor de liefde en steun die u het 

tehuis en de stichting dit afgelopen jaar heeft gegeven.  Dit  

heeft geholpen om veel kinderen te redden van lijden en 

dood. De ogen van de kinderen veranderen van vol van 

honger, pijn, angst en hopeloosheid naar ogen die spranke-

len van vertrouwen en hoop. Ze leren om zich geliefd te 

voelen. 

Half december zullen de kinderen in het tehuis wat hulp 

krijgen om het huis en een paar kerstbomen te versieren. 

Zij en het personeel gaan lekker eten om de geboorte van 

Christus te vieren. Thanksgiving Day in Michigan had dit jaar 

een speciale betekenis voor Aaron en Lisa Haarsma. Na 

een zeer lange wachttijd van 5 jaar werd Lisa de week voor 

Thanksgiving door de Amerikaanse Ambassade gevraagd  

om af te reizen en het adoptieproces te voltooien om hun  

3 meisjes mee naar huis te nemen. Hoe toepasselijk, ze  

kwamen aan op Thanksgiving Day. 

Nu hun adoptie afgerond is en zodra de meisjes goed zijn 

ingeburgerd in het gezin, zullen Aaron en Lisa meer betrok-

ken raken bij het runnen van Welcome Home en nemen ze 

de leiding over van mij. Ik zal betrokken blijven, maar een 

stuk minder last dragen.  

Dodelijke Ebola: Het Center for Disease Control 

heeft de contacten nagetrokken van 2 mannen die bij ons in 

de buurt stierven om te zien of er meer geïnfecteerden in 

het gebied zijn. Onze dorpen worden geïsoleerd. Er zijn geen 

nieuwe gevallen tot nu toe. 

Het is eindejaarstijd. Bent u in staat om extra te helpen?  

 

Bedankt voor alles wat u doet. 

 

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

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

