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“Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die
ziek zijn” - Jezus Christus (Mattheus 9:12b NBG51)

Ziekenhuis opname:
Beste Vrienden
Afgelopen week was één van onze Siloam kinderen (R. 2 jr.) met spoed opgenomen in het
ziekenhuis. Snel moesten er enkele zakken bloed en vocht toegediend worden, anti-biotica,
zuurstof en 4 verschillende medicijnen tweemaal daags.
Dokters staan voor een raadsel, waardoor ze plots bloedarmoede heeft en waarom het lichaam
geen nieuwe bloedcellen lijkt aan te maken.
Komende weken zullen er veel dagen volgepland zijn met dokters, lab en bloedonderzoeken,
kortom veel zorg.
De rest van onze kinderen zijn in redelijke en goede conditie.
Wilt u meebidden voor wijsheid en inzicht bij de artsen en gezondheid voor onze kinderen?

Onderwijs en huiswerkbegeleiding
Voorzichtig zijn we van start gegaan met thuisonderwijs en
huiswerkbegeleiding. Hiervoor zijn we enorm gezegend en
geholpen met hulp uit Friesland en Breda, d.m.v. donaties van
lesmaterialen, waaronder CD’s, leerboeken, etc…
Thuisonderwijs is (helaas) een noodzaak voor ons geworden,
omdat enkele kinderen vanwege H.I.V. niet aangenomen worden,
door de lokale scholen.

Patricia
Herman kan niet op twee
plekken tegelijk zijn, dus
Patricia rijdt regelmatig een
ritje voor hem, zoals
gedoneerde boodschappen
ophalen bij diverse
supermarkten. Vanwege de
ziekenhuis-opname, vorige
. week, heeft ze extra veel
ritjes gereden!

Zomervakantie
De grote vakantie is
ingegaan, dus de komende
weken zijn alle kinderen hele
dagen bij ons “thuis”. Dit
brengt meer drukte en zorg
met zich mee, maar ook
diverse activiteiten en
andere bezigheden.

Tuinaanleg en kippenhok
Patricia is begonnen met de aanleg van een mooie tuin, een
omheining van pallets en een kippenhok bij de appartementen.
Natuurlijk hebben ook de kids een handje “meegeholpen”. Het is
erg mooi aan het worden en de kinderen kunnen niet wachten tot
de kippen er rondlopen. Patricia is ook erg blij met de ontwikkeling
en droomt van nog meer uitbreiding, het liefst met verschillende
boerderijdieren

Siloam heeft eindelijk een Facebook pagina!
Eindelijk hebben velen Herman kunnen overtuigen, van het feit dat het makkelijk en fijn is, om het
reilen en zeilen te delen op Facebook.
Samuel Rave heeft een leuke pagina opgezet en we zien uit naar uw reacties en likes!
De pagina kunt u bewonderen via www.facebook.com/siloamkids
Achter de pagina zit een heel team, bestaande uit een beheerder (Samuel) en drie moderators
(Natasja, Galina en Patricia).

Slotwoord
We zijn de trouwe giftgevers enorm dankbaar, die ondanks de financiële moeilijke
tijden ons, en in het bijzonder de kinderen, blijven helpen steunen.
Zonder uw hulp kunnen wij dit absoluut niet doen.
Hier zijn wij u enorm dankbaar voor, en samen met u blijven wij zoveel mogelijk
helpen met heel veel inzet en liefde.
Wij wensen u namens alle kinderen, medewerkers, en vrijwilligers, Gods Rijke
zegen toe!
Br. Herman en tante Bep.

Giften kunt u overmaken op de volgende bankrekeningen:
Vanuit Curaçao:
Maduro & Curiëls Bank, rekeningnr. 13206503
swift: mcbkcwcu
t.n.v. Stichting Klein Jeruzalem
P.O. Box 4706 Curaçao
Vanuit Nederland:
ING Bank, rekeningnr. 7668272
IBAN: NL10 INGB 0007 6682 72
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Stichting Klein Jeruzalem
P.O. Box 4706 Curaçao

