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Het hoogtepunt van afgelopen maand was wel de bijzondere 
gebedsverhoring. Eerst was er een tekort bij de stichting en 
we mailden elkaar om speciaal hiervoor te bidden. Binnen 
enkele dagen kwamen er veel giften binnen. Dit was een 
enorme bemoediging  voor ons allen. Er is voldoende geld 
om de rest van de ramen te plaatsen in het kindertehuis. Het 
bouwbedrijf is momenteel de bestelling aan het klaarmaken 
en volgende week worden de laatste 18 ramen gebracht.

Het Dalton-college hielp ons vorig jaar met 1000 euro voor 
een  extra  watertank.  Schoolkinderen  zwommen  zoveel 
mogelijk baantjes in het zwembad en verzamelden dit geld. 
Daar zijn wij hen zeer dankbaar voor. De afgelopen weken 
is  daarom  een  betonnen  fundering  gemaakt  waarna  het 

nieuwe  waterreservoir 
geplaatst  werd  op  de 
stevige  fundering.  Met 
deze nieuwe watertank 
erbij kunnen we   totaal 
14 m3 water opslaan en 
dat is wel belangrijk als 
het  huis  straks  vol 
kinderen is. Het nieuwe 
huis  heeft  5  Wc's,  4 

douches, 2 baden en daarmee zal een hoop water worden 
gebruikt (Ghana heeft gelukkig veel water). 

De  dakrand  aan  de 
buitenzijde  van  het 
kindertehuis  is  ook 
afgemaakt.  Het  is  fijn 
om  te  zien  dat  het 
kindertehuis  stap  voor 
stap  helemaal  klaar 
komt.  Overal  is  nu 
plafond,  behalve  in  de 
grote  hal.  Het  dak  lekt 

daar omdat er een “moeilijke” constructie is gemaakt. De 

aannemer  heeft  het  nog  niet  helemaal  onder  controle. 
Als het lekken definitief stopt kunnen we het plafond in 
hal  afmaken.  De volgende  fase is  de plavuizen  tegels 
voor de hele woning (450 m2). 

Er  werd  in  februari  op  de  radio  medegedeeld  dat  er 
wekelijks  op  dinsdag  en  donderdag  geen  elektrische 
stroom zal zijn, aan onze kant van de stad. We waren er 
dus op voorbereid maar  daarnaast  viel  de stroom ook 
nog op andere tijden uit door storingen. Soms lijkt het 
wel  een  flipperkast.  Het  hoort  waarschijnlijk  bij  het 
leven in Afrika. Binnenkort hopen we nieuwe accu's te 
kopen zodat we perioden van stroomuitval weer kunnen 
overbruggen (de generator werkt niet meer zo goed).

De regenperiode is dit 
jaar  vroeg  gekomen. 
Drie maanden lang re-
gende  het  niet  maar 
onverwachts  kwam 
het toch. Door de on-
weersbuien  en  al  de 
wind  waaiden  onze 
bananenbomen  om. 
(verder  geen  schade) 

We  zijn  blij  met  de  regen  en  hopen  dat  er  nog  veel 
komt.

In  de  stad  was  er  een  vrouw met  haar  kind  aan  het 
bedelen. Toen ze ons zag, vroeg ze of ik haar kind wilde 
meenemen. De vrouw was waarschijnlijk wanhopig. Ik 
had het er moeilijk mee maar we zullen wachten tot het 
ons kindertehuis afgebouwd is. 

We zijn blij met alle post uit Nederland. Zo ontvingen 
we pas ook de DVD van Frank Ouweneel over wat de 
bijbel zegt over de ontwikkelingen in 2010. Het is in-
drukwekkend  om  te  zien  hoe  ieder  jaar  bijbelse 
voorspellingen uitkomen en de wederkomst van de Here 
Jezus heel dichtbij komt. Ik bid dat we wakker en gereed 
mogen zijn om Hem te ontmoeten. 

Na overleg met elkaar is besloten dat ik (Abel) in april, 
zo  de  Heer  wil,  enkele  weken  naar  Nederland  zal 
komen. Het kwam door de uitnodiging voor de trouwerij 
van onze vriend Tim Schakel en nu leek het ons goed 
om na twee-en-half  jaar eens zelf te vertellen hoe het 
gaat. Pamela zal niet meekomen maar in Ghana blijven 
om op het huis te passen. 

We willen jullie vriendelijk danken voor de giften en de 
gebeden. Moge de Heer jullie rijkelijk vergelden.

Ontvang de hartelijke groeten van Abel en Pamela.


