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Lieve familie, vrienden en belangstellenden.
De langste dag is voorbij, dus zomer! Dat klinkt eigenlijk wel onwerkelijk wegens het
veelvuldige vochtige weer dat jullie bijzonder in Nederland hebben meegemaakt.
Hier in Hongarije is ook meer regen gevallen dan de laatste jaren, dat gaf weer
het gras meer groeikracht kreeg, maar minder water sjouwen naar de planten, ik heb zelfs
nog geen “ slootje” behoeven te maken om het
water bij de planten te houden.
Maar desondanks ligt Jan elke dag van 14.30 u.
tot 19 uur heerlijk buiten met het uitzicht op het
park, de weg, het wandelpad en dichterbij zijn
uitzichthoekje, nú met grote witte bloemen in de
groene struik, deze foto is van 13 mei 2016.
We hebben nog maar 3x gehad dat Jan wegens
de warmte éérder naar binnen moest.
We mochten uit Brazilië de nieuwste foto's van de 16 adoptiekinderen ontvangen, heerlijk
die snoeten weer te zien en elk kind had er een mooie tekening bijgemaakt. Dus onze
adoptieouders moeten op de post letten, want ze zijn onderweg over de 1400km!
Tot nu toe is hier één gast geweest, 1 nacht, met een camper van 7 meter.
We hebben geen énkele
optie of boeking ontvangen,
dus zien we dit als
teken aan de wand.
Na 25 jaar ALTIJD
verhuur moet dit wel
opvallen. De enigste
optie was vóór ons vertrek al
geannuleerd, maar we
zijn vol goede moed gewoon
weggegaan. Na veel
praten, bidden en gewoon
doorgaan met het werk,
hebben we besloten dat de
Duiventil per 1-8-2016
verkocht mag /gaan worden!

Vanuit de Duiventil in Hongarije.
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Het is nog onwerkelijk, want we mochten ons samen hier inzetten vanaf oktober 2000,
maar nu hopen we dan ook uiterlijk 15 oktober 2016 weg te gaan! Intussen staat er een
advertentie op de Marktplaats en op de Chr. Vakantiesite.
Degene die regelmatig kontakt met ons hebben weten dat ….......
Het totale jaarbedrag voor de 16 adoptiekinderen van de Lar is minimaal € 5000,Het is onderverdeeld in:
1. De trouwe 5 adoptieouders á € 25,2. De maandelijkse gift van de Chr. Gem. Hoeksteen.
3. Losse giften van veel “vrienden van de Lar”.
4. Daarbij nog de seizoenopbrengst van de Duiventil.
Het gemiddelde bedrag van de Duiventil zullen we bij de verkoop voor 5 jaar
vastzetten, zodat we in principe nog steeds deel van de Stichting Kindervrienden
Brazilië mogen zijn.
Daarbij hopen we op méér “adoptieouders” die natuurlijk allelei vormen kunnen
hebben, zoals een fooienpotje, vriendinnenclubje en / of een werkgelegenheid.
Natuurlijk weten we dat er veel nood en vraag is voor hulp, maar wat een zekerheid dat
we daarin ook onze gedachten mogen ordenen en bevestiging in Uw / ons hart mogen
ontvangen. Wat een genade dat we het veel mogen / kunnen doen en niet van huis
en haard zijn verdreven! Het muntje van de weduwe is / was méér waard dan …...

Prachtige natuur.

Doorzicht.

Een kinderkledingtas.

Dé 15 kg eitjes.

Gisteren ging ik op zoek naar diegene die de sleutel heeft van de Duitse buren, waar
het gras bij het huis 1 meter hoog staat en in de tuin bóven mij uit.
Morgen kwam hij kijken, ja dat is vandaag en ja hoor! Twee grote paarden!!!!
Zij komen de boel wel eens even lekker kaal eten. Ze zijn zo groot dat ze zo hun hoofd
in onze slaapkamer bóvenraamje kunnen steken, hihihihi hallo Jan opsta tijd hihi!!
Zo gaan we de zomer in, een doel is vaak in onze gedachten, maar wat je ook doet,
doe het als voor de Heer, waar je ook bent, Hij is erbij! Dat mogen we elke dag weer
opnieuw beleven, want Zijn genade is elke dag weer nieuw. Klaagliederen 3:22-23.

Dat Gods blijdschap en vrede u
zich ook zal bevinden!
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Met een warme groet namens, xxx xxx

Jan en Lia Leijenaar.

Stichting kindervrienden Brazilië
voor de Lar da Infancia.
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