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To Love, Care, and Pray Destitute Babies Back to Health; or into Jesus Loving Arms           2021 

 

 SMALL OR SICK 16  Benedict, Daphine, Deborah, Emmanuel, Hassel, Jesse, Joseph, Moses M, Moses O, Patricia, Rebecca, Rihanna, Robert, Ruth, Samuel, Victoria,         

BABIES  12  Benjamin, Ella, Emmanuel, Esther, Irene, John, Joshua T, Lukas, Mercy, Noreen, Precious, Timothy  TODDLERS 29  Amos, Arnold, Augustine, Brandon, Brighton,  

Dison, Elizabeth, Emmanuel M, Francis, Ivan, James, Jane, James, John S, Jonathan, Joy, Judith, Kenneth, Lori, Lydia K, Naume, Paul, Peter, Precious, Rebecca, Samuel 
(1), Samuel (2), Timothy, Trevor.   New (Bold), MOVED(Underlined)    3  children to forever families 

 

 WELCOME HOME MINISTRIES -AFRICA, PO Box 9771, BREA, CA,  92822    Director   Mandy Sydo (714) 282-7050   email: LMSydo@gmail.com 
Our African address: PO Box 1043, Jinja, Uganda.  Visit our babies on line: www.welcomehomeafrica.com    Printing Donated by CLF (CLFBrea.org) 

FUNDS * Over 95% of Donations are sent to Uganda (Our US overheads are less than 5%) - No Westerners are paid from your gifts 

 
Wachten op de claxon… toet toeoeoet!. 

 
Heel trots op haar nieuwe, prachtige jurkl. 

 De mommies vinden het puzzelen net zo leuk... 

 
Lieve Welcome Home vrienden & familie,  

Gelukkig nieuwjaar!!! 

 We bidden dat 2021 een mooier jaar zal worden 
dan het uitdagende 2020. We zijn God dankbaar 
dat Hij ons erdoor gedragen heeft.   

 COVID – Half december werden we door de lokale 
arts gebeld dat een van onze mommies covid had, 
daarna werden we door een overheidsinstantie 
gebeld dat de volgende dag al onze medewerkers 
zouden worden getest. Dit zou 180,000sh p.p. 
gaan kosten. Gelukkig kon William dit omlaag 
onderhandelen, zodat het 50,000sh werd. Dit is 
zo’n 15 dollar p.p. (de week ervoor werd het nog 
gratis gedaan). Op het moment van schrijven 
wachten we nog op de uitslag, hopen en bidden 
dat we negatief zullen zijn. 

 Jessica, die net was teruggekeerd, heeft zich bij 
haar 5 vrienden gevoegd en zijn overgeplaatst 
naar hun langdurige huis bij SOS, waar ze zullen 
worden opgevoed en een opleiding zullen volgen, 
zodat ze later een baan kunnen zoeken.   

 De Welcome Home kinderen hebben met plezier 
de kerstboom versierd. In de weken voorafgaand 
hadden ze elke dag een leuk moment met de staf. 

 We zijn dankbaar dat de kinderen allemaal gezond 
gebleven zijn. We bidden voor de gezondheid voor 
iedereen op het terrein hier. 

Onder leiding van Sam gaat het werk aan de klin-
iek door. Ze doen goed werk! Het graven van de 
latrines gaat door. 

Bedankt voor jullie trouwe zorg en steun. Bid 
ervoor dat de verkiezingen hier goed zullen gaan. 

Blessings from Mandy,  
and Your Welcome Home Family. 

Remember  https://smile.amazon.com/ch/33-0627579 

 
← Vaarwel foto’s van 6 kleintjes naar SOS 

 De medische klieniek gaat vooruit. 

 

 “Sam de bouwer” bouwt van alles. 

https://smile.amazon.com/ch/33-0627579

