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Nieuwsbrief April-Juli 2016.
Lieve allemaal,
De zomer en de vakantie is begonnen en hier in Gjirokaster betekent dat warme
temperaturen, zo rond de 40 graden. Gelukkig hebben we
water en kunnen de kinderen in een zwembadje afkoelen.
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Afscheid
We hebben afscheid genomen van de kleine Daleon,
hij is terug bij zijn familie!

Welkom!
We hebben een aantal nieuwe baby’s welkom mogen heten in ons huis. Dat betekent
weer een heleboel extra werk voor de dames, maar wat is het ook genieten!
Begin mei kwamen Jetmirë en Sion, een tweeling
van toen 4,5 maand oud (op de foto met Vali). De
eerste dagen huilden ze aan één stuk, maar na een
bezoekje aan de dokter en met medicijnen en
speciale voeding zijn ze veranderd in hele vrolijke
baby’s: de jongens lachen nu de hele dag!!

Website :
www.hiding-place.org

Niet veel later kwam Izabella, een prachtig, meisje van bijna
zes maanden oud. Ze is geboren in Tirana in de kraamkliniek,
haar moeder is vlak na haar geboorte overleden. Izabella heeft
Hepatitis C en heeft hierdoor een kortere levensverwachting.
Ze heeft ook een enorme groeiachterstand, want dit prachtige
meisje is een stuk kleiner dan de tweeling, al is ze bijna twee
maanden ouder!

Adoptienieuws
De documenten van Irvana liggen klaar bij de adoptiecommissie. We bidden dat God op
Zijn tijd het juiste gezin zal bieden. Irvana heeft medische zorg nodig in verband met haar
te kleine schedel, we bidden dat zij in een land terecht mag komen waar deze zorg gegeven
kan worden.

Voor Elsa is een adoptiegezin in Tsjechië gevonden. Haar
adoptie ouders komen deze maand naar Albanië om de
adoptie te voltooien.

Kinderen
Dan zijn er nog (v.l.n.r.) Adelajda, Silva, Ini en Ana, het gaat goed met hen!
Ana wil heel graag naar school, maar is nog te jong, na de zomer gaan we het
proberen.

Inspectie
In de afgelopen maanden zijn heel veel kinderhuizen geïnspecteerd en enkelen zelfs gesloten omdat ze niet aan de
regels voldeden. Ook bij ons kwam de inspectie langs en gelukkig waren ze erg tevreden. Wel werd aangegeven
dat het belangrijk is dat de dames zichzelf blijven ontwikkelen, door bijvoorbeeld lessen te volgen over
opvoeding en verzorging.
Na de zomer ga ik (Marlies) de dames verschillende lessen geven betreffende de ontwikkeling van kinderen en op
welke manier de dames beter in de behoeften van de kinderen kunnen voorzien.

Op de foto zie je ons allemaal, ook de kinderen
van de dames: we vierden in Juni samen
kinderdag met pizza en een uitstapje naar de
speeltuin!

Heel veel liefs van ons allemaal,
Gods zegen,

Marlies

