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Update 

De missionarissen, de kinderen en de werkers van Iris Ministries in Mozambique zijn enorm blij en dankbaar voor 

alle hulp van onze kerk. Voor het eerst sinds jaren mochten zij weer een container vol met hulpgoederen 

ontvangen!  

 

  Een paar weken geleden kregen de jongens een ‘nieuw’ paar schoenen. Het merendeel daarvan  kwam uit onze container..  

En dankzij de financiële steun van onze Sionkerk kan de Nursery, waar de baby’s opgevangen worden, open 

blijven. Regelmatig ontvangen we updates over hoe het met de allerkleinsten van Iris gaat en die willen we graag 

met u delen: 

 

De Nursery 

In de Nursery worden baby’s opgevangen van enkele weken tot ongeveer een jaar oud. De omstandigheden 

waaronder de baby’s bij Iris terecht komen verschillen van kind tot kind. Sommige baby’s zijn verlaten door beide 

ouders of door hun moeder, en in andere situaties zijn de leefomstandigheden voor de baby zo onveilig dat hun 

leven in gevaar is. 

Dit jaar heeft de Nursery 15 baby’s opgevangen en de meerderheid is zo aangesterkt en gegroeid dat zij nu bij de 

peuters (1 tot 4 jarigen) wonen. Deze doorstroming is ook noodzakelijk om weer ruimte te maken voor nieuwe 

baby’s. 

Op dit moment zijn er zeven baby’s die tussen de 5 maanden en 1,5 jaar oud zijn. Elke omarming of knuffel wordt 

door de baby’s als het ware opgezogen, ze zijn zo hongerig naar liefde en aandacht.                                                      

De liefdevolle verzorging en veiligheid in de Nursery zijn geen vergelijk met de omstandigheden waaruit ze komen.  

 



Baby Valda heeft ons gebed nodig, want ze vecht nog steeds voor haar leven. Ze kwam drie maanden geleden in 

de Nursery, drie maanden oud en woog 3 pond …   Nu, zes maanden oud weegt zij nog maar 6 pond. 

 

 

 

 

 

 

Nora doet het erg goed en heeft haar eerste stapjes vorige week gezet. Freddie en Crizalda leren nu om te blijven 

zitten zonder telkens om te vallen. Beatrice en Celeste zijn een identieke tweeling en kunnen nu staan. Sandra 

begint te lachen en te spelen, zelfs als er vreemde bezoekers in de kamer zijn, waar ze voorheen altijd bang van 

werd. 

Elke baby heeft zijn/haar eigen persoonlijkheid en manier om mee om te gaan en is een schat, gemaakt naar Gods 

evenbeeld. Hoe gezegend zijn wij om met deze kostbare mensenkinderen te mogen leven en voor hen te mogen 

zorgen! 

         

         

Beatrice en Celeste       Lucas, Florida en Milton 

 

     Hartelijke groet, 

     Bert & Anita 

'Wat we doen, is slechts een druppel in de oceaan. Maar als we het niet deden, 
zou de oceaan kleiner zijn vanwege deze ontbrekende druppel!'  Moeder Teresa        


