Nieuwsbrief 34 – mei 2017

Baja missie nieuwsbrief deel 1 mei 2017.
Met dank aan aan onze Hemelse Vader voor Zijn leiding in ons leven en het leven in de
missie willen we graag het volgende met jullie delen.
Sinds de laatste nieuwsbrief in december is er heel wat gebeurd en in deze nieuwsbrief
willen we met jullie de bouw en de opening van het nieuwe schoolgebouw delen.
Het “Education Center “ was ontworpen voor alle kinderen van het weeshuis, de
gehandicapten van ons programma en voor jong en oud die hoger onderwijs willen volgen
met gebruik van de computer. Tot op heden was dat niet mogelijk maar we zijn nu bezig om
in totaal 24 computers te installeren die de ‘studiewereld’ mogelijk maken. We hopen dat in
de komende weken af te ronden.
Ook hebben we vier kleine schoollokalen voor individueel onderwijs voor de gehandicapte
kinderen. En eindelijk hebben we nu ook een kantoor waar we de ouders van de kinderen in
het programma welkom kunnen heten. Het gebouw, 21 bij 9 meter kwam in zes maanden
tot stand. De eerste “steen” werd in oktober geplaatst en met veel hulp konden we het lint
op 31 maart doorknippen. Het was een geweldig feest en we zijn heel erg benieuwd naar de
resultaten in de komende maanden.
Graag delen we wat foto’s met jullie omtrent de bouw en de opening en spoedig zullen we
ook een nieuwsbrief sturen waarin we de rest van de ontwikkelingen binnen de missie
beschrijven.
Het allerbeste voor jullie allemaal, Gods zegen in al jullie wegen en HEEL HARTELIJK DANK
voor de steun, in welke vorm dan ook, die we mochten ontvangen.

.
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

