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De bouwwerkzaamheden aan het kindertehuis gaan 
door. Begin Januari werd de betonvloer gestort voor 
de  bovenverdieping.  Daarna hebben de  metselaars 
hard gewerkt.  Met de zware betonnen blokken zijn 
nieuwe  muren  gemetseld  en  het  huis  is  een  stuk 
hoger geworden.

Op de foto's ziet u hoe ver we al zijn. 

Wij hoorden nieuws uit Nederland dat er voldoende 
geld binnengekomen was om het  huis  te  voorzien 
van  het dak. Dat is heel goed nieuws. We kunnen 
nu een tijdje doorwerken en de komende maanden 
zullen jullie op de foto's zien dat het dak er helemaal 
op komt. 

Sommigen mensen in Ghana zijn zo arm dat ze in 
een  half  afgebouwd  huis  wonen  waar  ze  mogen 
slapen  van  de  eigenaar.  We  ontmoetten  een  klein 
gezin  dat  zo  woonde,  vader,  moeder  en  een 
dochtertje  van  twee.  De  moeder  stierf  korte  tijd 
geleden aan tuberculose. De vader wilde zelf voor 
zijn dochtertje blijven zorgen en af en toe werkt hij 
nu bij ons (in de bouw). 

We wachten nog steeds op onze stroomaansluiting 

maar sinds dat voor meer dan 100 woningen in een 
keer  gebeurt,  kunnen  wij  het  niet  versnellen.  Er 
zijn meerdere mensen in ons dorp die er achter aan 
zitten dat wij  aangesloten worden en we wachten 
maar  af.  Voorlopig  draaien  we  nog  met  de 
generator uit  Nederland. Af en toe krijgt  het een 
grote beurt. Dat doe ik dan samen met een Ghanese 
monteur die wat meer verstand heeft van motoren.

Onze  waterput  is  deze  maand  voorzien  van  een 
speciale pomp die het water vanuit de diepte naar 
ons reservoir brengt.  Momenteel is er echter nog 
niet zo veel water omdat het droog seizoen is. We 
wachten op de zware regens die in April verwacht 
worden.

We bidden dat de bouw van het kindertehuis niet 
meer  zal  stoppen  en  dat  we  dit  jaar  alles  klaar 
mogen hebben voor de kinderen. De Heer heeft tot 
nu toe steeds voorzien en het is telkens weer een 
wonder om te zien hoe alles loopt. 

Er  staat  een  groot  bord  langs  de  weg  in  Accra. 
“Repent,  Jesus  is  coming  soon”  wat  betekend: 
“Bekeert u, Jezus komt spoedig”.

 Abel en Pamela groeten jullie allemaal uit Ghana. 


