
Een nieuw achtergelaten baby, Leah 

Leah is gezond en wordt goed verzorgd 

Joseph en Sharon van SOS op bezoek  

Kerst was een fantastische tijd 

Timothy, geadopteerd vanwege hartproblemen 

Op visite bij WH en zijn biologische familie  

Joy en Milly verzorgden hem als baby 

Leuk om het huis en de bomen te versieren 

Beste Welcome Home vrienden en familie,  
 
Gelukkig Nieuwjaar!!!! Hartelijk dank aan iedereen voor 

jullie briefjes van aanmoediging, jullie liefde en 

steun in het afgelopen jaar. Het betekent veel voor ons. Het 

is een druk en vol jaar geweest met veel gebeurtenissen 

binnen de bediening. Het tehuis loopt als een goed geoliede 

machine met veel gezonde, gelukkige kinderen die meestal 

vol vreugde zijn. Aan het eind van 2022 kunnen we zeggen 

dat de Heer ons heeft ondersteund met zijn genade. 

Het dorpspastoraat, de kerken en de kliniek maken allemaal 

een impact in het leven van de mensen en verzachten... 

de harten van de mensen voor de Heer. We wachten 

op de regering om Oeganda ebola vrij te verklaren. 

Er is een nieuw meisje in het huis genaamd Leah, ze werd 

achtergelaten op de veranda van iemand. Ze was 

goed verzorgd. De ouders zijn onbekend. 

Joseph en Sharon die van Welcome Home naar het  SOS 

weeshuis verhuisden, zijn een paar dagen bij ons geweest. 

We konden ze helpen om in contact te komen met de Ja Ja 

en moeder om een kerstbezoek te plannen. 

Kleine Timothy, nu bekend als Levi (aangezien er 

2 Timothy's waren in zijn familie) is terug geweest met 

zijn adoptiebroer Big Timothy om op bezoek te gaan bij zijn 

biologische familie. Levi werd geadopteerd vanwege zijn 

ernstige hartkwaal en opgenomen in een geweldige familie 

die met hem meeliep tijdens vele enge open hart 

operaties. Zij hielpen hem om zijn Oegandese 

familie te ontmoeten, wat spannend was voor hen allemaal. 

Wij danken u oprecht voor al uw liefde en uw financiële 

opoffering om ons te helpen met ons werk. 

Zonder u zouden we niet de levens kunnen beïnvloeden 

zoals we dat nu doen. 

 

 

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

Januari  

2023 

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

