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Update OperatieAfrica
… geef de armen en behoeftigen hun recht (Spr 31:9b).’

Hallo familie en vrienden,
Dank voor
Amayah is deze week alweer 6 weken oud. Wat gaat de tijd toch snel. We zijn
 De komst van baby Amayah
ondertussen aardig gewend aan de nieuwe familie samenstelling en we
 Het herstel van Margreet
genieten van en met elkaar. Zarah is erg lief voor haar zusje en wil het liefst de
 Gods bescherming en goede
hele dag knuffelen. En ze helpt ook graag mee met in bad doen en allerlei
gezondheid.
andere klusjes in huis.
 Het succes van one
Helaas heeft Amayah veel last van reflux. Ze geeft veel over en heeft veel last
klinieken
van brandend maagzuur en slaapt daardoor moeilijk en slecht. Met medicijnen
en een draagzak gaat het gelukkig wel ietsje beter.
Tijdens de bevalling heb ik mijn staartbeentje gebroken. Het herstel gaat
Gebed om/voor:
langzaam, maar met de goede hulp van onze nanny, de steun van Kenneth en
 Genezing van Amayah’s
een beetje pijnstilling is het wel te doen.
reflux
2 weken geleden voor het eerst weer naar de kerk geweest, maar de
 Volledig
herstel
van
kerkstoelen zijn niet erg comfortabel. Maar was en is fijn om dat weer te
Margreet
kunnen doen. Ook kleine stukjes autorijden gaat weer.
 Gods bescherming dag in
Bedankt voor alle kaarten en mailtjes, het is zo leuk om post te
dag uit
ontvangen!
Contact:
Fam K Mbendera
+265 991952668
margreetschilt@hotmail.com

Mobiele klinieken
Het is op dit moment erg koud in Malawi; overdag 12-16 graden en motregen
en in huis is het dus ook maar 17-18 graden. We missen de afrikaanse zon!
Ondanks de kou, worden de klinieken nog steeds druk bezocht (of miss ook
wel vanwege de kou). Hieronder een aantal foto’s van de laatste kliniek.

Financiële steun:
Giften kunnen nu direct (en
belasting aftrekbaar)
gestort worden op rek.
nr:160228557 tnv St.
Bergambacht Helpt.
Onder vermelding van:
Malawi
Voor meer info:
www.operatieafrica.nl
(deze website is wel in het
Engels!)
Links:
www.hervormdbergambacht.nl
www.bcihospital.org
Contact ThuisFrontCommissie:
tfcmargreetschilt@gmail.com

Update lifestock project
De eerste biggetjes zijn geboren! En zullen binnenkort andere families blij
gaan maken. Ook de kippen leggen eieren en dus is het wachten op de eerste
kuikentjes.
Er is niet veel ander project nieuws te melden; het is winterseizoen en we
hebben even geen tijd voor nieuwe projecten.
Tot slot
Wij hopen van 13 september tot en met 18 oktober in Nederland te zijn! Wij
kijken er erg naar uit om iedereen weer te ontmoeten en natuurlijk om weer
even te genieten van al het nederlandse; het samenzijn met familie en
vrienden, ravotten in de speeltuin met de neefjes en nichtjes, kaas, joghurt,
chocola, dropjes, speculaas, etc.
Geniet van de zomer maanden en vakantie en tot ziens in September!

Kenneth, Margreet, Zarah & Amayah

