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Met blijdschap mogen we melden dat al de 16 kinderen van de dagopvang een sponsor 
hebben gekregen. Ook de 4 overige kinderen van het probleemgezin hebben een sponsor gekregen. 
Al met al zijn er dus 20 kinderen geholpen. Dit zal een groot verschil maken in de levens van die kinderen. Daarom  
danken we iedereen  die  hierin  heeft  bijgedragen.  In  de toekomst  zullen  er  meer  kinderen bij  komen en zullen we  
opnieuw een oproep doen maar op dit moment zijn 20 kinderen geholpen! Tevens mag ik wel vermelden dat wij de  
Christen gemeente Hoogezand bijzonder dankbaar zijn omdat een hele groep mensen uit die kerk heeft bijgedragen om 
gezamenlijk de laatste 3 kinderen te sponsoren. We danken ook de Heer Jezus die dit alles mogelijk heeft gemaakt.

In oktober zijn de broer en zus van Abel op bezoek geweest in Ghana. Andries en 
Hettie hebben beiden een gezin met kinderen wat het moeilijker maakt om zo'n reis 
te organiseren. Toch vonden ze gelegenheid om 10 dagen vrij te krijgen en zagen 
met eigen ogen het leven in Afrika. Ze leerden onze kinderen met papier knutselen 
en brachten praktische dingen zoals 
kinderschaartjes,  vouwpapier  en 
lijm,  etc.  Andries  woont  met  zijn 
vrouw en  kinderen  te  Dronten  en 
zij doen af en toe een actie op hun 
basisschool te Dronten. De ouders 
van  die  school  hebben  140  paar 

gebruikte kinderschoenen geschonken zodat we vele kinderen in Ghana 
aan  nieuwe  schoenen  mochten  helpen.  Door  een  eerdere  gift  van 
diezelfde  school  in  Dronten  kon  Pamela  de  rode  en  gele  tafels  en 
stoelen aanschaffen (zie foto). Daar was behoefte aan omdat het aantal 
kinderen groeit. We zijn de school in Dronten dus erg dankbaar.    

Het is toch erg druk geweest afgelopen maand. Er zijn (zoals gewoonlijk) weer honderden e-mails verstuurd om contact  
te houden met de vrienden in Nederland en deze keer vooral om informatie te sturen i.v.m. de sponsorkinderen en het  
nieuwe rekeningnummer. Daar gaat veel tijd in zitten maar dat doen we met plezier. Er zijn ook evangelisatie traktaten  
verspreid en boekjes uitgedeeld en we schonken betrouwbare mensen grotere voorraden boekjes en traktaten die zij weer 
verder uitdelen in hun omgeving. Zo is er een heel netwerk van evangelisatie. Het materiaal was geschonken door  
evangelist Johan Schep. Door de jaren heen leren we veel mensen kennen waar mee samengewerkt kan worden voor 

Gods koninkrijk. Afgelopen dagen bezochten wij samen met Robert (van het 
Bijbelgenootschap) de gevangenis te Kpando waar wij in eerdere jaren reeds 
Bijbels schonken. Deze keer mochten wij een nazorg bezoek doen en een 
bemoedigend  woord  spreken.  Hierbij  ontmoetten  we  weer  vele  nieuwe 
gevangenen en we gaan uitzoeken hoeveel mensen daar nog een Bijbel nodig 
hebben. Iemand schreef: “de gevangenen in Nederland hebben het veel beter  
dan  die  in  Ghana”  maar  als  ik  denk  aan  de  eeuwigheid  dan  hebben  de 
gevangenen in Ghana het beter dan die in Nederland. In Ghana wordt in de 
gevangenis  dagelijks  het  evangelie  gepredikt  en  er  heerst  een  positieve 
atmosfeer en bereidwilligheid om zich te bekeren en een beter leven te gaan 
leiden. 

Met de kinderen van de dagopvang gaat het goed. We 
zien ze groeien en gezond worden. Enkelen hadden tekenen van ondervoeding en vitaminegebrek 
maar die kinderen knappen helemaal op. Een klein meisje dat erg pienter is, heet Grace (genade).  
Dit meisje is de jongste dochter van de schooldirecteur Jonathan Commey van de nabijgelegen  
J.C. Memorial  School.  Sinds wij  samenwerken met  zijn school heeft  hij  ons in  het  verleden 
gevraagd om zijn  dochtertje op de Bethel-Shelter dagopvang te plaatsen en dat wilden wij niet 
weigeren. Grace is drie jaar oud maar ze kent de Bijbelverhalen die wij onderwijzen en weet vaak 
een goed antwoord te geven. We hopen dat het fundament van de Bijbel dat wij gelegd hebben, 
zal blijven doorwerken in het leven van Grace. 

Hierbij danken wij iedereen in Nederland voor al jullie steun en gebed. 

----      Ontvang de hartelijke groeten van  Abel en Pamela    ------
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