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Tegen de tijd dat jullie deze nieuwsbrief ontvangen zijn de sneeuwklokjes alweer verdwenen en de 
krokussen en misschien al enige vroege tulpen beginnen de tuinen weer kleur te geven.  
Terwijl jullie daarvan genieten willen we graag even wat van ons laten horen en jullie mee laten leven 
met onze ervaringen in de afgelopen maanden. 
Deze keer willen we even stilstaan bij de woorden:  
                            ELKAAR VERSTERKEN DOOR SAMEN TE WERKEN. 
Dagelijks ervaren we dat we dit werk nooit alleen kunnen doen. 
We zijn elke keer weer verwonderd hoe God altijd de juiste mensen zendt om dit programma 
succesvol te maken.  
Omdat de taal voor ons erg moeilijk is geeft God  ons mensen die vloeiend in Engels en Spaans zijn.  
We hebben 5 Mexicaanse en 4 Amerikaanse/Canadese medewerkers, waarvan twee vloeiend in 
beide talen zijn, allen werken full-time met de kinderen. 
 

                

 
 
Als er medische hulp nodig is, hebben we de kliniek en de verpleegsters nodig. Twee van onze 
jongens in het programma tobben erg met open wonden. Elke week komt een verpleegster en geeft 
de jongens een douche en behandelt de wonden. Als er andere medische problemen zijn dan zijn de 
verpleegsters altijd bereid om de nodige hulp te verlenen. 



Voor therapie is er een therapeut nodig. We hebben geen professionele therapeut, maar een van 
onze constructiewerkers, Nick, komt elke dag een uur om de kinderen die het nodig hebben therapie 
te geven. Een van onze bezoekers (een professionele therapeut) heeft Nick advies gegeven hoe hij 
de therapie toe kan passen voor elk kind die het nodig heeft.   
Om de bussen gaande te houden hebben we een monteur nodig, we zijn zo dankbaar voor de 
monteurs in de garage, die gelijk klaar staan als er wat aan de bus mankeert. 
  

 
 
We hebben chauffeurs nodig om de kinderen op te halen en thuis te brengen.  
We zijn dankbaar voor de vrouwen in de naaikamer die geweldig mooie schooluniformen maken. 
Elke dag krijgen de kinderen een maaltijd van de koks in de keuken. 
We staan verwonderd dat er zoveel mensen nodig zijn om het programma draaiende te houden, maar 
we zijn nog meer verwonderd dat God op alle gebieden voorziet. 
Afgelopen maand hebben we ook mogen ervaren hoe alle afdelingen meewerkten om een meisje in 
ons programma in het zonnetje te zetten. 
Milagro een van onze kinderen had haar 15e verjaardag. Voor de meisjes in Mexico is dat een heel 
bijzondere dag. Die verjaardag wordt "Quinceanera"  genoemd. Het meisje krijgt een hele mooie jurk 
en er wordt een mooie feestdag georganiseerd.  
Milagro is een meisje met het Syndroom van Down en ze is al jaren bij ons in het programma. De 
familie situatie laat HEEL VEEL te wensen over en vaak merken we dat ze totaal aan de kant wordt 
gezet. 
Door de jaren heen is ze helemaal ingeburgerd in het programma en, alhoewel ze af en toe heel bruut 
uit de hoek kan komen, is ze geliefd bij iedereen in het programma.  
Het was daarom een voorrecht voor iedereen in het Learning Center om Milagro in het zonnetje te 
zetten. 

 
Een prachtige jurk uit het de naaikamer van de missie, het opmaken en haar haar werden gedaan 
door een onderwijzeres, bloemstukjes en versieringen werden gemaakt door een vrijwilligster die 
hier voor vier maanden was. De maaltijd en de versnaperingen werden bereid door de keuken van de 
missie. Ook het magazijn van de missie speelde een belangrijke rol in het succes van de dag door 
extra tafels en stoelen te bezorgen. Het was voor ons allemaal een lust om het blijde gezicht van 
Milagro te zien. Wat heeft ze van het feest genoten! Wat was het een speciale dag voor haar, en voor 
ons allemaal. 
Met elkaar werken betekent ook met elkaar genieten. 



 
We hebben elkaar zo hard nodig en ja, jullie horen daar ook bij. We beseffen en ervaren dat jullie ons 
niet vergeten door de e-mails die we ontvangen en de bijdragen die jullie ons doen toekomen. 
We waren erg geraakt door de zondagschoolkinderen van de Marcuskerk in Den Haag die alles in het 
werk hebben gesteld om geld te sturen naar het Learning Center. Heel bijzonder om ook een foto te 
ontvangen waar al die blonde kinderen met een brede glimlach op staan en zo met de  Mexicaanse 
zwartharige kinderen verbonden zijn. Heel hartelijk dank voor jullie betrokkenheid met ons werk in 
Vicente Guerrero.  

 
 
We zijn ook ontzettend dankbaar dat Sergio training kon krijgen van twee specialisten in het maken 
van prosthetic legs. Een uit de VS en een uit Canada. Sergio heeft aan de lijve ondervonden wat een 
verschil het maakt als je kunt lopen in plaats van veroordeeld te zijn tot een rolstoel. Ook hier zijn er 
anderen betrokken om ook dat deel van de missie te doen groeien en bloeien. 
En al deze activiteiten zijn hier om het evangelie te verspreiden en de personen, in welke nood dan 
ook, te helpen voor zover dat mogelijk is. 
 
En zo gaan we weer verder, elke dag is een nieuwe dag met nieuwe kansen om een persoon eten te 
geven, kleding te verschaffen aan de families, gezondheidszorg aan te bieden en het evangelie door 
te geven in woord en daad. 
 
Wij voelen ons bevoorrecht om dit te kunnen doen en we danken jullie heel hartelijk voor de hulp die 
we mogen ontvangen in welke vorm dan ook. 
 
Voor meer informatie over de missie, kijk op: FFHM.org. 
 

Hartelijke groeten, 

 
Dirk en Mary Kos 

 

 
 

dirkandmary@gmail.com 
 
 
Voor verdere informatie over het sturen van een berichtje naar Mary en Dick of het steunen van het project in 
Mexico: Irene en Aad van Mourik, tel. 070 3675684, ajenimvanmourik@telfort.nl 
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