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BOAZ...
Boaz zou deze maand naar Kunming gaan
voor zijn eerste operae, maar ondertussen
hebben we te horen gekregen dat hij
geadopteerd wordt. Dit kan over 2 weken
zijn, maar ook nog 6 maanden duren…
Daarom hebben we besloten om Boaz niet
te laten opereren.
Waar hij naartoe
gaat weten we
nog niet, maar we
houden jullie op
de hoogte. Bidt
mee dat hij in een
liefdevol
gezin
mag
terechtkomen.

FAMILIE NIEUWS
Visums: We hebben enorm goed nieuws.
Door een donae kan Patrick Chinees
studeren. Mede dankzij het feit dat we in
het begin van dit jaar onze papieren in
België in orde hebben kunnen maken,
hebben we nu als gezin een visum voor een
jaar gekregen.
Patrick krijgt een privé leraar/lerares die bij
ons thuis komt lesgeven. Daarnaast hee
hij nog huiswerk, maar hij hee er zin in !
Blessure: He5y is nog aljd geblesseerd.
Rondgaan in huis gaat nu wel aardig, maar
trappen lopen is nog aljd pijnlijk.
Buitenhuis kan ze nog maar kleine stukjes
wandelen.
He#y had haar enkel omgeslagen en dacht
dat het met een weekje rust wel voorbij zou
zijn. Waarschijnlijk is er binnenin iets
beschadigd, maar... er was geen geld om
naar de dokter te gaan. We hebben
gebeden en we geloven dat Vader ook dit in
Zijn hand hee en He#y verder zal genezen.

Kennismaking met Hope.
Hope is als baby van 5
maanden zwaar verbrand
achtergelaten
in
het
ziekenhuis. In onze provincie
zijn heel veel brandwonden,
omdat men vaak kookt op
open gasvuren. Men gebruikt
hier heel veel olie om te
wokken en de vlam zit dan
regelmag in de pan.
Hope is heel zwaar verbrand
op haar rug, buik en benen.
Haar rug is goed genezen,
maar ze hee
door dit
ongeluk geen onderbenen meer. Bij de amputae hebben ze geen
rekening gehouden dat ze later een protheses zou kunnen dragen. Op
de stompjes is er dik li#ekenweefsel ontstaan, wat nog aljd
doorwoekert.
Patrick is met Hope naar Guangzhou (in een andere provincie) geweest
naar een ziekenhuis gespecialiseerd in brandwonden. Men maakt hier
ook zogenaamde drukpakken op
maat. De artsen lieten weten dat ze
nog nooit zo’n klein meisje als
paënt hadden gehad. Ze hee daar
heel wat harten van artsen gestolen.
Hope hee
nu twee speciale
drukpakken die ze 23 uur per dag
moet dragen.
Haar li#ekens
moeten ook dagelijks gemasseerd
worden.
In november komt er een team van
Canadese artsen gespecialiseerd in
het opereren van brandwonden
naar Kunming, in de provincie naast ons. Wanneer ze 10 kilo weegt
komt ze in aanmerking. (dit vanwege de narcose). Het is de bedoeling
dat ze dan geopereerd wordt, zodat ze later protheses zou kunnen
dragen. Hope is verder een heel lief meisje dat zich verder normaal lijkt
te ontwikkelen.

Centrale verwarming:
In oktober zouden we graag willen
beginnen met het vernieuwen van de
Centrale Verwarming in ons huis. Men hee
ongeveer drie weken nodig om alles af te
werken.
Bij het maken van de oﬃciële oﬀerte bleek
dat de buizen die er nu liggen doorgeroest
zijn en toch vervangen moeten worden. De prijs is
hierdoor gestegen!
We hebben nu nog 1000 euro nodig, om alles te
kunnen betalen.
We geloven dat Vader ook nog in dit
bedrag zal voorzien, zodat de
kinderen deze winter lekker warm
zi#en.
Wilt u helpen bij dit project, gelieve dan uw gi
over te maken met de mededeling:
Project centrale verwarming.

Hierboven ziet u de huidige situa=e betreﬀende de regenboogsponsoring.
Wij kunnen dit werk niet doen zonder hulp van mensen zoals u.
Overweeg a.u.b. om één van de kinderen van Huis de Ark te sponsoren.
Elk kind hee 7 sponsors nodig van € 30,- per maand,
om de meeste kosten te kunnen dekken.
TIP: Indien dit bedrag voor jou te groot is, vraag dan bekenden
om samen met jou een kind te sponsoren.
Maak ons werk ook bij vrienden of kennissen bekend.
Voor meer info surf naar: h5p://huisdeark.blogspot.com/

