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De Heer heeft ons ook in februari niet vergeten. Wij 
zien Zijn hand en leiding in onze levens. De Heer 
Jezus komt toe alle dank en eer.

De  maand  februari  is  nu  aan  het  einde  gekomen 
maar in Ghana is het weer nog niet veranderd. Erg 
warm en weinig regen. Af en toe sputtert het even. 
Halverwege februari regende het een paar uren heel 
goed maar nu is het weer warm en droog. 

De  bouw van  het  kindertehuis  vordert.  De  muren 
zijn  tot  het  hoogste  punt  gemetseld.  De  voorraad 
kamer op de bovenverdieping was te klein gepland 
op tekening maar in de praktijk zagen we de situatie 
beter. Na overleg hebben we besloten om een muur 
weg te halen en nog een extra kamer toe te voegen. 
Het dak hoefde daarvoor niet groter te worden. 

De extra kamer kunnen we ook reserveren als een 
speciale gebedsruimte. Hier had ik al een tijdje voor 
gebeden en deze extra kamer komt als een gebeds-
verhoring.  Er blijft  nog genoeg ruimte in het  huis 
voor de kinderen. Het woonoppervlak is drie keer zo 
groot als een gemiddeld Nederlands huis. 

Eind deze maand konden wij het geld overmaken 
voor de constructie van het dak. Het hardhout voor 
de dakconstructie werd snel geleverd en op de foto 
is  te  zien  hoe  de  jongens  bezig  zijn  het  hout  te 
impregneren (tegen insecten). 

Voor  mensen  in  Ghana  is  het  heel  gewoon  om 
elkaar  om  geld  te  vragen  en  vooral  als  er 
bijzondere  noden zijn.  Als  buitenlander  wordt  ik 
ook  vaak  gevraagd.  Zelfs  de  politieagent  vraagt 
ons om een bijdrage! Gelukkig zijn ze in Ghana 
altijd tevreden met een halve euro. Ik ben er al aan 
gewend en heb besloten wat vrijgeviger te zijn dan 
voorheen. Zoals in de bijbel staat: “Het is beter te  
geven dan te ontvangen”. 

Deze maand is Abel een week naar Hohoe gereisd. 
Pamela bleef thuis vanwege de bouw. Hohoe (zeg 
Hog-wéh) is 200 Km van Accra. Wij  waren hier 
vorig jaar  met  het  team uit  Nederland.  Het  is  in 
Hohoe wat rustiger en aangenamer dan de drukke 
hoofdstad Accra. De mensen zijn bijzonder vrien-
delijk en open.  Het  was een aangename en fijne 
tijd voor mij. 

Bijna dagelijks werd ik gevraagd om te speken in 
een kerk en ik moest steeds paraat zijn om iets te 
kunnen  delen  uit  de  Bijbel.  Maar  ik  kwam ook 
speciaal naar Hohoe om overleg te plegen. Samen 
met Robert van het Bijbelgenootschap hebben we 
overlegd  wat  we  kunnen  gaan  doen  tijdens  het 
volgende bezoek van Johan Schep. Zo de Heer wil 
komt  hij  namelijk  weer  in  oktober.  Laten  we 
bidden dat de jonge evangelisten, die vorig jaar als 
tweede groep  kwamen,  ook weer  kunnen komen 
dit jaar. 

 Abel en Pamela groeten jullie allemaal uit Ghana.


