
Lieve adoptie ouders, 

Groeten in Heer Jezus Christus’ liefde. 
 
Hoe gaat het met U lieve adoptie ouders? Het gaat goed met ons en de familie, het komt 
ook door al Uw gebed. Wij zijn de ouders van Michelle, die geestelijk is opgebouwd en 
ook gesteund wordt voor haar schoolbehoeften door U, langs de stichting Pikulan.  
Wij willen U hartelijk bedanken voor al Uw hulp, zodoende is er ook een verbetering in 
onze levensomstandigheden en huishouding gekomen.  
 
Toen Michelle nog geen steun kreeg langs de stichting was het leven zwaar voor ons. Ons 
werk was oude rommel zoeken en die daarna weer voor weinig geld verkopen. Later 
probeerden wij ook goedkoop kinderspeelgoed van plastic en papier te verkopen. Als 
wij maar wat konden verdienen. Ook moesten wij toen verhuizen naar een huis dat we 
konden betalen.  
 
In die tijd was onze jongste zoon net gestorven. God is goed voor ieder die in Hem leven 
en op Hem vertrouwen. Nadat Michelle steun heeft gekregen langs de stichting gaat ons 
leven naar de betere kant. Bedankt voor al Uw goedheid.  
 
Michelle heeft steun gekregen vanaf 2007 tot nu in 2019. Ze is geslaagd voor de 
algemene hoge school met voldoende cijfers. Zo God het wil zal ze verder studeren aan 
de universiteit  in Malang. Prijs God dat wij nu een eigen klein huisje hebben, wij leven 
gelukkig met ons kleine gezin. Het komt door Gods hulp en ook door al Uw gebed voor 
Michelle en gezin, adoptie ouders. Nu werkt de vader niet meer om rommel te 
verzamelen. God heeft hem ander werk gegeven. Hij verkoopt nu brandweermiddelen. 
Dit is een beetje van ons en de familie als dank aan Heer Jezus die ons tot heden zo goed 
verzorgt. 
 
Ook bedankt voor Michelles adoptieouders die Michelle gesteund heeft voor haar 
opleiding totdat zij van de hoge school geslaagd is. Wij gedenken U in ons gebed, moge 
Heer Jezus U en de familie sterkte schenken en zegenen.  
 
Medy M.+ Tri Wungu  
en Michelle   
 


