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Geliefde Vrienden,
Hartelijke Groeten vanuit Indonesië.

We zijn weer in het Zendings Hospitaal in het dorpje
Serukam op Borneo. Iedereen is blij met al mijn
vrijwillige hulp hier in de Technische Dienst.

Ik ben druk bezig met allerlei klusjes.
Op de foto ben ik de stoom en warm water leiding
kranen aan het afstellen voor de Was en Sterilisatie.
Al die leidingen heb ik al jaren geleden geinstalleerd en
vernieuwd en alles doet het nog steeds goed op enkele
reparaties en afstellingen na.
We gaan nu het hele water systeem verbeteren met een
“deepwell” van 60 meter.
En ook de zuurstof toevoer voor de patiënten gaan we
verbeteren.
Een speciale bijeenkomst voor alle kinderen bij het Hospitaal.

Hoe gaat het verder met het adoptie proces?
In Maart krijgen we het 2de en laatste bezoek aan huis
en dat kan dan in het huis hier bij het Hospitaal waar wij
nu wonen. Dat is dus fijn want dan kunnen ze ook alle
mensen leren kennen die ook deel van Sara haar leven
zijn geweest want Sara is hier geboren.
Daarna moeten we de rechtszaak in Jakarta
bijwonen rond Juni.
Dan gaan de papieren naar Den Haag en dan
weer terug naar Jakarta Indonesië.
Dan krijgt Sara haar paspoort bij de NL
Ambassade in Jakarta.
Met Sara gaat het heel goed. Ze is gezond en
leergierig.
Jeny zorgt elke dag heel goed voor Sara.

In Oktober hebben we de adoptie
instanties bij ons op bezoek gehad voor
het verplichte 1ste bezoek.
Sindsdien zijn wij de legale officiële
pleegouders van Sara tot aan het 2de
bezoek in Maart, daarna kunnen we naar
de rechtszaak voor de adoptie in Mei of
Juni.

Deze maand is een spannende maand omdat we onze
ziektekostenverzekering
(met
Werelddekking)
moeten
vernieuwen per 1 Januari. Dit is verplicht voor elke zendeling
(met repatriëring inbegrepen in geval van nood). Normaal
gesproken kunnen we hiervoor sparen gedurende het hele
jaar maar we hebben teveel kosten gehad voor de adoptie.
Voor ons zijn de verzekeringskosten omhoog gegaan
vanwege onze leeftijd. Het kost ons 3600 Euro voor het jaar
2016.
We hebben nu nog 2500 Euro nodig.
We bidden dat God zal voorzien om deze kosten te kunnen
betalen.
Als je kan meehelpen; Gelieve je gift te sturen tgv
“Verzekering”
Lukas 2:10 En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u
grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen:
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Donaties en Giften in Nederland;
Aan:

D.Huisman te Swifterbant
Bank nr. NL47 INGB 000 5327093
Steun ons met € 5,= per maand via
een automatische overschrijving.

Of geef aan: Stichting “Helping Hands”
te Swifterbant (met ANBI)
Bank nr. NL14 INGB 000 6895789

tgv Daniel

Ons post adres in NL en adres van
mijn moeder en Stg. Helping Hands;

Klaasje Huisman
Buitenhof 33
8255 AW Swifterbant
Flevoland Nederland
Tel: +31 321323315
KlaasjeHuisman@Yahoo.com

Stichting Helping Hands
StichtingHelpingHands.com

Giften op Curaçao;
Daniel Huisman, MCB 130180202
Let op! Het adres is veranderd:

Kaya Konfeit 5
Willemstad Curaçao NA

Adres van de ouders van Jeny.
Calle Pincheira 20
San Pedro de la Paz, Concepción
Chile +56 41 2947407
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