
67 kinderen waarvan 3 een hogere opleiding volgen, 8 huizen.

We hebben een heel actieve kerk waar de kinderen en jongeren hun talenten ontwikkelen dat God 

aan hen heeft geschonken (zingen, prediking geven en acteren).

De school heeft verschillende activiteiten en wedstrijden (wiskunde, wetenschappen, taal) en een 

schooltuitstap naar Tikal. We hebben één leraar per leerjaar ongeacht de hoeveelheid studenten. 

We willen de studenten goede aandacht geven. Ook hebben ze activiteiten en uitstappen om 

academische excellentie te belonen.

We hebben een actieve jeugdbeweging met verschillende groepen naargelang de leeftijd. De Los 

Pinos Club is één van de sterkste clubs in Guatemala.

De huizen en gebouwen worden regelmatig onderhouden. We hebben een beperkte toegang tot 

water wat ons limiteert in wat we kunnen doen met onze landbouwprojecten. We willen de 

waterpomp niet forceren omdat het dezelfde is die heel onze populatie van water voorziet.

Enkele van de dringende noden die we hebben zijn: een bus met een capaciteit van 50 

passagiers, een vrachtwagen van 3-5 ton, de bouw van een gebouw voor bijbelstudie met 

klasruimten voor de kinderen en een dak over de buitenspeelplaats zodat we verschillende sociale 

activiteiten kunnen hebben.
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DOMINICAANSE REPUBLIEK 

65 kinderen waarvan 4 een hogere opleiding volgen, 6 huizen
Meisjes uit het Las Palmas kinderdorp kregen handgemaakte jurken om op zaterdag te kunnen 
dragen naar de kerk. Weeskinderen hebben niet veel bezittingen wanneer ze aankomen in een 
ICC kinderdorp. Vaak hebben ze alleen maar de kleren die ze dragen.
Beeld je in hoe een klein weesmeisje zich voelt wanneer aan haar kleding wordt gegeven 
waaronder een speciale jurk voor de kerk.
De meeste ontvangers van deze speciale jurken zijn meisjes uit het Las Palmas kinderdorp in de 
Dominicaanse Republiek. De blije gezichten op deze foto’s spreken van de positieve impact die 
deze jurken hebben. Deze jurken zijn ambachtelijk gemaakt door Rebecca Loveless en haar team 
van vrijwilligers. Rebecca startte een 
ministerie met de naam ‘Gekleed door 
Liefde’ om deze jurken te maken voor 
de meisjes. Rebecca was 
geïnspireerd door Kolossenzen 3 vers 
14: ‘En doe boven alles de liefde aan, 
die de band van de volmaaktheid is.’
Rebecca en haar team blijven 
doorgaan met hun werk voor het 
zegenen van ICC-kinderen. Ze zijn nu 
bezig met jurken te voorzien voor de 
meisjes uit het grootste project van 
ICC – het Patmos kinderdorp in de 
Democratische Republiek Congo.

Ook opent Las Palmas een nieuw 
consultatiecentrum en medisch ziekenhuis op 
de Dominicaanse Republiek gebouwd door 
VersaCare. Deze multifunctionele faciliteit zal 
de ICC-kinderen zegenen door te helpen 
voorzien in hun emotionele, fysieke en 
geestelijke gezondheid. Er is zo een grote nood 

voor dit type van zorg in onze projecten en nu 
hebben we zo een faciliteit voor de kinderen 
in Las Palmas.
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DR CONGO 
Dankzij u zijn de 59 kleine kinderen gered en zijn ze op de weg naar herstel zoals de kinderen die 
een dik jaar geleden aankwamen.
Deze kinderen, 31 in totaal, kwamen aan tijdens de herfst van 2017 in het Patmos kinderdorp.
Ze hebben zo veel fysiek en emotioneel meegemaakt en u heeft hen letterlijk een nieuw leven 
gegeven.

Julian en Marc zijn twee voorbeelden van de 
wonderbaarlijke veranderingen die plaatsvonden 
gedurende het afgelopen jaar. Beiden waren in zeer 
slechte gezondheidstoestand in het kinderdorp 
aangekomen en er was veel kans dat ze het niet gingen 
overleven. Na aangepaste verzorging en begeleiding 
zijn ze veel verbeterd. De aanstekelijke glimlach van 
Julian is een getuigenis van de verandering dat 
mogelijk is dankzij uw ondersteuning. Marc kan al naar 
de kleuterschool gaan en zijn lerares zegt dat hij één 
van haar beste leerlingen is!

Wat voor wonderlijke plannen zal God hebben voor 
Julian en Marc en voor alle andere weeskinderen 
onder de zorg van ICC.
Gedurende de laatste achttien maanden zijn er veel 
nieuwe weeskinderen in de ICC-familie in Congo 
bijgekomen. Het levenslange werk van verandering en 
herstel is net begonnen voor elk van deze kinderen. 
Danku voor alles wat u doet om te voorzien in hun 
noden.
Uw trouwe ondersteuning is essentieel voor hun 
verandering. We vertrouwen erop dat God verder zal 
werken doorheen jullie vrijgevigheid om ‘Zijn kinderen’ te zegenen!

Een gift om deze kinderen te kunnen blijven opvangen in ons Patmos kinderdorp – Congo, 
is zeker nog zeer welkom en kan gebeuren op ons welgekende ICC België 
rekeningnummer:
ICC België vzw
Sijsjesstraat 26
2800 Mechelen
IBAN: BE53 7342 0009 6053
M.V.V.: Gift nieuwe weeskinderen Congo
Uit naam van de ganse ICC België ploeg, alvast een welgemeende dankuwel,
Alexia, Francine, Frank en Ronny
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