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AJUTORUL COPIILOR STRĂZII - LUCRARE MEDICALĂ
   Încurajați de Asociația 2400 de zâmbete, condusă de misionarul Romain Lagache, am
creat un parteneriat cu Ministerul Sănătății, în care le-am cerut autorizație pentru a oferi
ajutor medical copiilor străzii din centrul capitalei, Antananarivo, cu care Asociația sus
amintită lucrează. Ei fac cu copiii diferite jocuri, având în final ca scop evanghelizarea
acestora și integrarea în programe de educație, iar noi le oferim ajutor medical,
împărtășindu-L de asemenea, pe Domnul Isus Hristos. 
   În fiecare miercuri seara, ne deplasăm cu cabinetul mobil Betesda în „orașul de sus” al
capitalei, lângă parcul Antaninarenina, unde ne așteaptă zeci de copii neastâmpărați, deși
mulți dintre ei sunt răniți din cauză că locuiesc pe străzi, unii împreună cu mamele lor. Ei
așteaptă nerăbdători în jurul minibusului nostru, ca să primească nu doar ajutor medical, ci și
o îmbrățișare și câte ceva ce am pregătit pentru ei (gustări). De obicei, într-o miercuri
merge Ioana pentru a oferi ajutor medical și echipa logistică, ca să putem administra copiii
care ne așteapă acolo, iar în cealaltă miercuri merge doctorul pastor Fils.

PARTENERI ÎN LUCRARE

DIN MADAGASCAR

  MAME ȘI COPII CĂRORA LE OFERIM
AJUTOR MEDICAL PE STRADĂ

COPII BOLNAVI SAU RĂNIȚI CU MAME
CARE LOCUIESC PE STRĂZI
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Motive de rugăciune pentru
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DR. FILS ȘI IOANA ÎMPREUNĂ OFERIND
AJUTOR MEDICAL COPIILOR STRĂZII
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MUTAREA ÎN NOUL CENTRU MISIONAR

În derulare... Motive de Rugăciune

EXAMENE ALESSIA
în aceste zile, Alessia își dă examenele „de
capacitate” (în variantă românească). Practic ea va
intra în clasa a X-a pe sistemul francez online, însă va
trebuie să fie la examene fizic la Liceul Francez din
Antananarivo. Va avea 5 examene: franceză, fizică,
chimie, tehnologie, biologie și limba engleză. Vă
rugăm frumos să mijlociți și dvs pentru ca să treacă
cu bine prin aceste examene.

PREGĂTIRE ZBOR SPRE
ROMÂNIA ...IOANA ȘI COPIII

În aceste zile, după ce copiii își vor da toate
examenele și vor intra în vacanța mare, Ioana
împreună cu copiii familiei Șaitiș (Alessia, Ruth,
Filip și Naomi), se vor pregăti de o lungă
călătorie spre România, unde vor sta până pe
la mijlocul lui august pentru a reînnoi
pașapoartele copiilor, permise, carduri, cărți
de identitate, deoarece nu au mai fost în
România de trei ani. Vă rugăm să vă rugați
pentru o călătorie bună spre țară.

    Am cumpărat un tanc pentru apă de 1.000 de litri, deoarece zona
în care locuim este una cu deficit de apă, deși este o zonă bună. Am
cumpărat și un compresor, ca apa să fie împinsă până la etajul al
doilea al clădirii noastre, în băi și toalete. Am curățat curtea plină de
pietre, șobolani și alte animale care își găseau casa printre ele
(șerpi), iar acum plantăm iarbă pe anumite locuri. Casa arată foarte
bine și va fi cu adevărat o binecuvântare atât pentru lucrările pe
care le facem în ea, cât și pentru vizitatorii noștri. Deja am instalat
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    Luna iunie a fost o provocare și datorită mutării într-un nou
sediu în Antananarivo. Mutarea în sine nu a fost o problemă,
pentru că noua locație era foarte aproape de vechiul centru
misionar. Au fost alte provocări. Am intrat într-o clădire mai
spațioasă, primind la același preț încă trei săli în plus. Doar
că a trebuit să facem îmbunătățiri clădirii vechi de circa 25
de ani, ca să corespundă standardelor actuale. 

  ÎNCĂ MAI RENOVĂM NOUA CASĂ
ÎN CARE AM INTRAT, DAR STRĂLUCEȘTE

  PUTEM SĂ LUCRĂM MAI BINE CU CELE
PATRU GRUPE DE COPII DIN DIDASKO

 AVEM SĂLI PENTRU TOATE CELE PATRU
GRUPE DE VÂRSTĂ CU CARE LUCRĂM

www.joyradioafrica.com


