
De vreselijke gebeurtenissen van de rebellen 
die onschuldige dorpelingen vermoorden in DR 
Congo ligt nog vers in ons geheugen. Wij willen 
je hartelijk bedanken voor de steun gegeven 
aan deze vele nieuwe weeskinderen.
We willen jullie ook graag laten weten hoe het 
ondertussen met hen gaat.    Gelukkig zijn ze 
veilig aangekomen in het Patmos kinderdorp op 
het eiland Idjwi. Desire Murhima, ICC directeur in Congo die deze weeskinderen heeft 
weggehaald uit hun benarde situatie, zegt: “We hebben een goddelijke missie om zielen en 
lichamen van kinderen te redden die God naar ons toe zendt”. De ICC Patmos familie doet er alles 
aan om de 59 weeskinderen zich welkom te laten voelen in hun nieuwe omgeving. Een knipbeurt 
geven, wassen, kleden, voeden en letten op deze kleine kinderen is uitdagend, maar het zijn deze 
initiële daden van zorg die hen belangrijke boodschappen geven van: je bent geliefd, je bent veilig, 
er zal voor je gezorgd worden.
Je trouwe ondersteuning helpt deze goddelijke missie te volbrengen om de levens van deze 
kinderen te redden en terug op te bouwen. Tot op vandaag werd er reeds € 6.000 opgehaald voor 

de opvang van deze nieuwe weeskinderen.

Verder blijft het koor van het Patmos kinderdorp 
heel actief en helpt de weeskinderen hun 
trauma’s te verwerken.
“De melodie van het lied, uitgestort uit vele 
harten in heldere, duidelijke uitingen, is een van 
Gods hulpmiddelen in het werk van het redden 
van zielen”. Ellen White, 5T 493
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Nieuws uit de dominicaanse Republiek 
Ook hebben we nog nieuws gekregen uit het Las Palmas kinderdorp in de Dominicaanse 
Republiek dat een 12 meter lange container volgeladen met vitale hulpmiddelen onderweg was 
naar hun dorp. Deze container zal een lange reis maken over de oceaan en met grote vreugde 
ontvangen worden door de families en kinderen.

Het ICCBelgië team.
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