
 

 

 
 

Laatste nieuws door Kingsly Lazarus 
Land aangekocht   
We hebben het land in 
Rajasthan verkocht en daar-
van 14.165 m2 nieuw land 
gekocht in het zuiden van 
India. Dit stuk land is groot 
genoeg om aan 70 adoptie-
ouders een akker te geven. 
 

 
Vijftig baby's voor adoptie-ouders 
We zijn met Kerst 2012 begonnen en inmiddels 
zijn er al 50 baby's gered en onder de zorg van 
adoptiegezinnen gebracht. Baby's die gedood 
zouden zijn, als ACC zich niet over deze 
kinderen had ontfermt.  
 
We zijn heel dankbaar voor het revolutionaire 
plan en de accurate actie van ACC om ons 
hierbij te helpen. Het heeft een grote 
verandering teweeggebracht en de resultaten 
zijn echt fantastisch. De adoptie ouders zijn blij 
dat zij voor deze kleintjes kunnen zorgen en wij 
zijn blij met hun liefde en inzet voor deze 
baby's. Nu krijgen deze 50 adoptie-gezinnen een 
akker om een eigen bestaan op te bouwen. 
Binnenkort zullen wij de dossiers maken van 
deze eerste 50 baby's en hun adoptie-ouders die 
hen in hun hart hebben gesloten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                 Zeewolde, 2 april 2013 
 
De kinderen van Rajasthan  
Aanvankelijk hadden we 417 kinderen in 
Rajasthan in veel te kleine behuizing, maar 
mede dankzij de geweldige hulp van onze 
nieuwe partner JHM zijn er inmiddels al 350 
kinderen ondergebracht bij adoptiegezinnen. 
We hebben nu nog 67 kinderen die onder onze 
zorg vallen in Rajasthan, maar met de hulp van 
JHM verwachten we deze kinderen in de 
komende twee maanden ook onder te brengen 
in adoptiegezinnen. En daarmee ronden we ons 
project in Rajasthan af en zullen ons dan vooral 
richten op het AFH-project en op de nog 
bestaande kinderhuizen onder onze zorg. 
 
JHM is heel effectief in het plaatsen van deze 
kinderen in betrouwbare  adoptiegezinnen, wat 
in het voordeel van het kind is. Ook heeft JHM 
een plan ontwikkeld om adoptieouders te 
helpen bij het opbouwen van een zelfstandig 
bestaan, maar dan niet d.m.v. een stukje land 
maar door banen te creëren voor de adoptie 
ouders. JHM heeft bijzonder veel waardering 
voor ons project, omdat er in het AFH-plan 
beter zicht wordt gehouden op de ontwikkeling 
van het kind. Om die reden hebben ze ons dan 
ook steeds geholpen. We zijn dankbaar voor 
JHM en voor ACC en al haar sponsors die dit 
mogelijk maken. Gods zegen voor uw inzet. 
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