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HALLO ALLEMAAL!
MBC-TRAININGEN
In de vorige gebedsbrief vroegen
we om gebed voor de MBC training bij de Mangyan stam.
Dank je wel voor je gebed. We hebben een erg goede
training gehad. De mensen zijn erg gemotiveerd om
hun bedrijfjes te beginnen. Er zijn wat problemen met
de financiering vanuit hun overkoepelende organisatie.
Wil je hier voor bidden, dat er snel een besluit wordt
genomen over het verstrekken van de leningen? Inmiddels
draait de eerste training van het nieuwe jaar (met 18
deelnemers) en binnenkort volgen er nog twee. Bid voor
goede trainingen en gemotiveerde deelnemers.
BABYHUIS
Het babyhuis is twee weken dicht geweest voor renovatie.
Om de vergunning van het ministerie van sociale zaken
en ontwikkeling te behouden, moest er e.e.a. worden
aangepast. Het kinderhuis heeft een nieuw plafond
gekregen, een separate kamer voor zieke kinderen en
een kinderbadje op stahoogte. Aanstaande maandag 26
januari komen alle kinderen weer terug in het babyhuis.
Ze waren tijdelijk ondergebracht bij gastgezinnen. Wij
hadden ook een eenjarig jongetje te logeren voor twee
weken. Geweldig natuurlijk, maar het doet je ook beseffen
hoeveel beter het zou zijn als de baby’s en peuters altijd
in een gezinssituatie zouden kunnen wonen. Bid daarom
of God mensen een adoptiekinderwens op het hart wil
leggen, zodat meer kinderen kunnen opgroeien met een
vader en een moeder.
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Bid voor baby F. Hij is afgelopen dinsdag
20 januari in het babyhuis gekomen. Hij heeft
specialistische medische zorg nodig. We weten
nog niet of hij kan blijven in het babyhuis. In een
volgend blog zullen we over hem schrijven.
TBC-kliniek
We zijn blij dat veel mensen hun weg naar de kliniek vinden. Bid voor
de mensen dat ze vertrouwen op de voorlichting die we ze geven en dat ze
ook trouw de medicijnen blijven innemen voor de volle duur van de behandeling.
Bid ook voor deskundige dokters. We hebben nu meerdere malen gezien dat door
onwetendheid van sommige lokale dokters, zij de situatie van de patiënt slechter
maken in plaats van beter (door verkeerde diagnose of door gebrekkige voorlichting).
GEZIN
We zijn begonnen met ons voor te bereiden op het verlof. Bid dat we presentaties
etc. op tijd af hebben en dat we een goed beeld kunnen geven van ons leven en werk
hier. Met de kinderen gaat het goed. Nina heeft de eerste week van februari
een werkweek/schoolkamp. Wil je bidden voor een goede week, veiligheid
en dat de kinderen goede tijd zullen hebben (er zijn bijbelstudies en sprekers
uitgenodigd. Voor veel kinderen is dit een bepalende week voor een leven met God).

Bedankt voor
je meeleven
en gebed

