
Nadat ik een lange tijd niets van me heb laten horen, wordt het hoog tijd om jullie weer bij te praten.  

Zoals jullie allemaal weten, is afgelopen week dat verschrikkelijke nieuws naar buiten gekomen over het 
vliegtuig dat naar beneden is gehaald. Ook hier is dat nieuws hard binnengekomen bij de mensen. Maar 

naast dat we het nieuws horen of lezen, merken we er helemaal niks van en is het hier nog steeds rustig. 
Ik kreeg van verschillenden van jullie ongeruste berichtjes en ik ben dan ook blij te horen dat jullie zo met 

me bezig zijn, maar het gaat dus nog steeds goed hier. Ik zal jullie op de hoogte houden over de verdere 
toestand in het land. 

 

Nu ik deze nieuwsbrief schrijf, zit ik heerlijk in mijn nieuwe tuin volop te  
genieten van het mooie weer. Nadat ik uit Nederland terugkwam, nu een  

paar weken geleden, ben ik verhuisd naar een super mooi huis. Hier woon ik 
samen met Anja en we hebben het erg gezellig samen. Het is fijn om iemand 

te hebben die toch nog net iets meer op je let -  zo kunnen we elkaar helpen 
om goed voor onszelf te zorgen. We hebben een gezellige housewarming  

gehad om samen met anderen te vieren dat we zo’n mooi huis hebben en  
God te vragen om zijn zegen over het huis. Ik zit hier in Oek weer helemaal  

op mijn plek. 
 

Natuurlijk ben ik weer begonnen met werken en het is weer fijn om bij de  
kinderen te zijn. Geen van de kinderen was weggegaan dus het was nog een 

vertrouwd plekje. Het was goed om te zien dat veel van de kinderen echt  
gegroeid zijn en zich verder hebben ontwikkeld. Lekker aan het babbelen, omrollen, glimlachen en aan het 

genieten van de andere kindjes, heerlijk samen in de box. Toen ik terugkwam hadden we meteen een  
vakantiegroep voor 3 weken en konden we dus weer volop liefde geven aan de kinderen. We hebben een 

goeie tijd met elkaar gehad. Naast het werk hadden we op de zaterdagen teamuitjes en  mochten ook 
daar van elkaar en Gods aanwezigheid genieten. Deze week komt er een nieuwe groep en ik hoop ook 

daar weer een goede, leuke en gezellige tijd mee te hebben.  
 

Hier nog even mooi nieuws van een van onze kinderen, Victoria,  zij is nu 7 maanden oud. Net na de ge-
boorte heeft haar moeder haar in het ziekenhuis achtergelaten en daarna ook getekend dat ze afstand 

doet van haar kind. Dit heeft ze al 5 keer eerder gedaan en die kinderen zijn allemaal geadopteerd door 
een Amerikaans stel en hebben daar nu een goed thuis. Ook voor Victoria is een adoptiegezin gevonden, 

ze zal over een tijdje bij dat gezin gaan wonen. De adoptieouders komen de laatste weken steeds langs 
samen met hun eerder geadopteerde zoon. Het is zo gaaf om te zien hoeveel liefde zij geven aan Victoria 

en dat ze dus echt een thuis mag gaan krijgen en straks niet langer meer in het ziekenhuis hoeft te liggen 
of naar een kindertehuis gaat. 

 

Ook het team is weer veranderd,  het is fijn dat Marjanne weer terug is en wij samen het werk in het zie-
kenhuis mogen voortzetten. Helaas hebben we in het ziekenhuis afscheid genomen van Mirjam en natuur-

lijk missen we haar daar. Zij blijft nog wel in Oekraïne en gaat hier ander werk doen. Zo kunnen we elkaar 
gelukkig wel blijven zien en spreken.  

 

 

Hartelijke groet,  

Jorien 
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