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Lieve%mensen,%
%
Het% is% vakantie!!% Na% een% hele% drukke% tijd% op% het%
kindertehuis%geniet%ik%even%van%een%paar%weken%Nederland.%%
Vanaf%januari%zijn%er%vele%veranderingen%geweest%en%ik%wil%
jullie%daar%graag%nog%even%over%vertellen.%
Jaren%hebben%we%het%gevoel%gehad%dat%we%in%een%tijd%van%de%
woestijn%zaten,%een%tijd%van%droogte.%Soms%was%het%moeilijk%om%door%te%gaan%en%we%hadden%vooral%
veel%vragen.%Is%het%tijd%om%wat%anders%te%gaan%doen?%Moeten%we%van%richting%veranderen%met%het%
werk%wat%we%doen?%Komen%er%straks%weer%meer%kinderen?%De%afgelopen%jaren%hebben%we%met%rond%
de% 14% kinderen% en% tieners% gewerkt,% de% afgelopen% maanden% is% dat% aantal% gegroeid% naar% 26!!% We%
mochten% zien% hoe% God% onze% gebeden% beantwoorde% door% nieuwe% kinderen% te% sturen.% We% zijn%
dankbaar%voor%elk%kind%wat%binnenkomt,%voor%de%vele%kinderstemmetjes%die%we%weer%om%ons%heen%
horen,%ook%al%houd%dat%in:%veel%meer%werk,%veel%meer%problemen,%vele%aanpassingen%en%veel%meer%
monden%om%eten%te%geven.%
Laat%ik%jullie%even%in%het%kort%vertellen%wie%er%zijn%binnengekomen%de%afgelopen%maanden:%
%
In% Januari% kregen% we% een% meisje% van% 9% binnen.% Haar%
moeder% vroeg% om% hulp,% aangezien% zij% werkt% en% de%
buren% op% het% meisje% pasten.% Ze% had% al% bij% oma%
gewoond,%bij%haar%vader%en%was%nu%bij%haar%moeder.%Ze%
is% verschrikkelijk% chaotisch% en% we% zijn% hard% met% haar%
aan%het%werk%om%instructies%te%volgen.%
In% maart% kwamen% er% in% 2% dagen% 7!!!% nieuwe% kinderen%
binnen.% Vier% zijn% van% één% familie,% 2% meiden% 12% en% 14%
jaar%oud%en%een%tweeling%van%11.%De%moeder%werkt%en%
de% kinderen% waren% de% hele% dag% alleen% thuis% en% deden%
waar%ze%zin%in%hadden,%geen%structuur%en%geen%regels.%%
Twee% andere% tiener% jongens% kwamen% de% dag% daarna.%
Hun%oudere%zus%was%al%bij%ons%en%de%moeder%had%de%situatie%met%de%2%jongens%ook%niet%meer%in%de%
hand% en% bracht% ze% dus% bij% ons.% Diezelfde% dag% kwam% er% een% jongetje% van% 8% binnen.% Toen% we% een%
huisbezoek%bij%de%moeder%aflegde%kwam%er%geen%positief%woord%voor%het%jongetje%uit%de%mond%van%
de% moeder.% Alles% wat% ze% tegen% hem% zei% ging% met% schreeuwen.% Hij% is% een% heel% aanhankelijk% kind,%
maar%heeft%moeite%om%te%gehoorzamen.%Hij%was%veel%alleen%thuis%terwijl%zijn%moeder%aan%het%werk%
was.%
In%April%kwam%er%een%verzoek%binnen%om%een%schizofrene%vrouw%te%helpen.%Toen%we%met%de%familie%
in% gesprek% gingen% bleek% zij% een% zoontje% van% 6% te% hebben.% We% hebben% besloten% om% de% vrouw% met%
haar% kind% te% helpen% en% zij% wonen% nu% beiden% op% het% kindertehuis,% terwijl% de% opa% van% het% kind% 2%
dagen%per%week%komt%om%ons%te%helpen%in%de%tuin.%
In% mei% kregen% we% het% verzoek% van% de% kinderbescherming% of% we% alsjeblieft% een% zeventienjarige%
jongen% vanuit% Honduras% op% konden% nemen.% Niet% iets% eenvoudigs,% niet% iets% zonder% risico.%
Vertrouwend%dat%God%een%plan%heeft%met%elk%kind%en%elke%jongere%stemden%we%toe,%onder%bepaalde%
voorwaarden.% De% eerste% 10% dagen% was% hij% rustig,% maar% daarna% begonnen% de% eerste% problemen.%
Maar% toen% we% op% het% punt% stonden% hem% terug% te% sturen% naar% de% kinderbescherming% gebeurde% er%
iets%wat%alles%veranderde.%De%jongens%van%zijn%slaapzaal%boven%hadden%hun%stille%tijd%en%tijdens%de%
tijd%van%gebed%begon%de%Heilige%Geest%zijn%hart%aan%te%raken.%Hij%begon%God%om%vergeving%te%vragen%

voor%alles%wat%hij%in%zijn%leven%gedaan%had%(vele%slechte%dingen)%en%gaf%zijn%leven%aan%de%Here%Jezus.%
Sinds%die%dag%veranderde%zijn%leven%en%is%hij%een%grote%hulp.%Hij%werkt%de%hele%dag,%is%heel%goed%met%
de%kleine%jongens%en%geniet%ervan%om%hier%te%zijn.%We%zijn%dankbaar%voor%zijn%leven%en%dat%hij%hier%
is.%%
Via%een%familielid%van%een%van%de%kinderen%hoorden%we%van%een%vrouw%die%in%de%terminale%face%van%
kanker% was.% We% zochten% haar% op% in% het% ziekenhuis.% Ze% was% een% vrouw% vol% van% geloof,% klaar% voor%
wat% komen% zou.% Ze% vertelde% ons% over% haar% zorgen% voor% haar% dochtertje% van% 8.% Ze% had% geen%
familielid% bij% wie% zij% zou% kunnen% blijven% en% vroeg%
ons%om%hulp.%We%hielden%contact%met%haar%en%twee%
weken% later% overleed% ze% en% kwam% haar% dochtertje%
bij% ons.% We% waren% bij% het% hele% proces% betrokken,%
van%de%laatste%keer%dat%haar%dochtertje%haar%zag%in%
het% ziekenhuis,% de% laatste% woorden% die% ze% tot% haar%
sprak% en% het% hele% proces% van% de% crematie.% Het%
meisje%heeft%haar%plekje%gevonden%bij%ons%en%is%blij%
hier%te%zijn,%maar%soms%is%het%’s%avonds%toch%nog%wel%
moeilijk%en%moet%ze%huilen%om%haar%moeder.%
Het% laatste% kind% wat% hier% binnen% werd% gebracht%
door% de% mexicaanse% kinderbescherming% is% een%
meisje% van% 10% met% een% geestelijke% achterstand% en%
een% spraakgebrek.% Haar% moeder% sloot% haar% alleen% thuis% op% om% naar% haar% werk% te% gaan.% De% buren%
gaven%haar%te%eten.%Het%huis%waar%ze%in%woonde%was%super%smerig%en%super%arm.%Ondanks%dit%alles%
is%ze%heel%erg%vrolijk,%geniet%ervan%om%mensen%om%zich%heen%te%hebben,%praat%de%hele%dag%door%en%
leert%stapje%voor%stapje%nieuwe%dingen.%Ze%heeft%genoten%de%afgelopen%weken%van%enkele%uitstapjes%
die%we,%dankzij%een%echtpaar%uit%Amerika,%hebben%gedaan%met%de%kinderen%zoals%de%bioscoop%en%het%
zwembad.%Voor%haar%was%dat%allemaal%nieuw.%%
%
En% zo% heeft% elk% kind% zijn% eigen% verhaal.% Ik% weet% dat% deze% nieuwsbrief% anders% is% dan% jullie% van% me%
gewend%zijn,%maar%ik%wilde%jullie%graag%laten%zien%uit%wat%voor%soort%situaties%de%kinderen%komen%
waar% wij% mee% werken.% De% afgelopen% maanden% zijn% geen% makkelijke% maanden% geweest,% want% alle%
kinderen%komen%binnen%zonder%regels%in%hun%leven,%gewend%om%te%doen%waar%zij%zin%in%hebben.%Het%
is% een% aanpassings% proces% als% ze% hier% komen% en% voor% sommigen% is% dat% makkelijker% dan% voor%
anderen.%Vele%dingen%zijn%er%gebeurt%deze%maanden%en%veel%meer%nog%om%te%vertellen,%maar%deze%
pagina’s%staan%alweer%vol.%
%
NEDERLAND'
Op%15%juli%ben%ik%weer%op%Nederlandse%bodem%aangekomen%en%zal%hier%zijn%tot%12%Augustus.%Ik%vind%
het%leuk%om%velen%van%jullie%weer%te%zien%en%wat%meer%te%vertellen%over%alle%dingen%die%er%gebeurt%
zijn%de%afgelopen%tijd.%Als%je%langs%wilt%komen,%neem%dan%gerust%contact%op.%
%
Voor%nu%wil%ik%jullie%allemaal%bedanken%voor%al%jullie%ondersteuning.%Zonder%jullie%hulp%is%dit%werk%
niet%mogelijk%en%samen%mogen%we%werken%in%Gods%Koninkrijk.%Ook%al%zijn%er%tijden%dat%we%door%de%
woestijn% gaan% er% komen% altijd% weer% tijden% waar% het% water% volop% stroomt.% Ik% wens% jullie% allemaal%
Gods%zegen%toe.%
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