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HALLO ALLEMAAL!
BABYHUIS
Na een flinke verbouwing is het
babyhuis een paar weken geleden
weer open gegaan. We zijn blij dat alles goed is gegaan.
We hebben genoten van een maandje een jongetje ‘extra’ in
huis. We kregen ook een nieuwe bewoner in het kinderhuis,
baby F, een blind jongetje met hersenverlamming (lees
hier meer over in ons blog). Medisch gezien een flinke
uitdaging. Hij bleek ook epileptische aanvallen te hebben
waarvoor hij nu medicijnen krijgt. Gelukkig was er een
short term werker uit Doetinchem die heel goed
voor hem heeft kunnen zorgen! Na een maand in
ons babyhuis en zo’n 30 instellingen te hebben gebeld,
vonden we een plek voor het jongetje in een tehuis wat
beter is ingesteld op intensieve medische zorg. Daar is hij
afgelopen week naar toe verhuisd. Uiteindelijk zal hij, als
het papierwerk rond is, overgeplaatst worden naar een
huis voor zieke kinderen dat wordt geleid door nonnen.
Bid voor baby F, dat hij vrede en liefde mag ervaren. De
komende maanden wordt er gekeken of hij ‘opknapt’ van
goede verzorging en de medicijnen. Er is een kleine kans
dat hij dan toch op de lijst kan komen voor adoptie.
TUBERCULOSE KLINIEK
Op dit moment hebben we 13 kinderen die op de ‘wachtlijst’
staan voor de gratis medicijnen van de overheid. De
nieuwe medicijnen hadden er al in januari moeten zijn,
maar ze zijn er nog steeds niet. En niemand weet wanneer
ze komen. We moeten nu gaan beslissen of we daarop
wachten of zelf de medicijnen gaan kopen. Als we ze zelf
gaan kopen betekent dat dat we deze 13 kinderen 9
maanden lang van medicijnen moeten voorzien, een grote
kostenpost dus. Wil je bidden dat de medicijnen snel
komen?
Lees verder op pagina 2
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MISSIONAL
BUSINESS
CENTER
In het MBC zijn we begonnen met de eerste
coaches training. We instrueren de vrijwilligers
die de startende ondernemers gaan begeleiden
bij het runnen van hun bedrijfje. We zijn
dankbaar voor deze vrijwilligers. Bid dat
zij hun werk goed kunnen doen, en ook de liefde
van Jezus kunnen overdragen. Bid ook voor de samenwerkingsverbanden
die het MBC probeert te krijgen met verschillende hulporganisaties. Er is veel
vraag naar onze training en coaching, maar de praktische uitwerking is soms
een uitdaging (financiën, tijd, afstand, beschikbare mensen in de organisaties).
GEZIN
Nina heeft een fantastisch schoolkamp gehad. Ze vond het erg spannend
om te gaan (jungle-avontuur, buiten slapen etc.), maar ze heeft een geweldige
week gehad. We bereiden ons als gezin voor op ons verlof in Nederland (2 mei
– 31 juli). We vroegen gebed voor een huis en dat is inmiddels verhoord!
We hebben een prachtig plekje tot ons beschikking. We hebben zelfs voor een
deel van het verlof al een auto te leen, geweldig! Willen jullie bidden voor
de verdere voorbereiding (presentaties maken, zoeken naar een auto voor het
andere deel van het verlof, overdragen van de taken hier, huis in Manila goed
achterlaten) en dat onze Visa-verlenging op tijd in orde is (vóór eind april)?
Groetjes, Hans & Annemarie
Nina, Eva en Pepijn
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