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De  afgelopen  weken  zijn  we  met  allerlei  dingen  bezig  geweest.  Vanwege  de  legale  vergunningen  om  een 
kinderopvangtehuis te mogen beheren, hebben we contact gezocht met een advocaat. De eerste die we bezochten kwam  
met zulke hoge rekeningen dat we snel afscheid namen. De tweede advocaat was veel schappelijker en zij  wil ons 
kosteloos  helpen  met  adviezen,  zo  vaak  als  nodig.  Hoewel  er  wel  een  grote  nood  is  onder  kinderen,  is  het 
overheidsbeleid nu juist om alle niet-geregistreerde kinderopvangtehuizen te sluiten. De eisen en normen zijn heel streng 
geworden. De advocate Erica helpt ons om de voorbereidingen zo goed mogelijk te doen, zodat wij wel een vergunning  
krijgen t.b.v. de armste kinderen die hulp nodig hebben. 

Omdat de deuren maar niet kwamen in februari, zijn we zelf weer eens gaan kijken. Het  
werk zag er goed uit en zo goed als klaar maar iedere belofte over levering van deuren 
konden we na  maanden  wachten  niet  meer  vertrouwen.  In  Ghana  krijgt  men  alleen 
medewerking van politie  als  men ze geld betaald.  Hoewel we de politie niet  mogen 
omkopen om het recht te buigen, moeten wij hen hier betalen voor iedere medewerking.  
Met deze gedachte in het hoofd ben ik naar het timmerbedrijf gegaan. “Breng mij de  
deuren op vrijdag anders kom ik ze zaterdag, samen met de politie, ophalen...”  Dit alles 
was  ook besproken met  de  aannemer  Samuel  Appiah  en  omdat  hij  geen problemen 
wilde, voorzag hij in een auto voor vervoer van de deuren. De timmerman werkte ook 
mee en zo arriveerden de eerste 13 deuren op zaterdag, 18 februari. De overige 6 deuren 
werden  een  week  later  geleverd.  De  laatste  deur  (de  voordeur)  wordt  momenteel 
gemaakt door een houtsnijwerker, een kunstenaar. 

Maar denk nu niet  dat  alles  rond is.  Het op 
maat  maken,  spuiten  en  plaatsten   van  de 
deuren duurt ook een paar weken. De timmerlui komen maar af en toe. Vaak 
zeg  ik:  “Kom  je  morgen?”  en  hoewel  ze  meestal  “ja”  zeggen,  komen  ze 
meestal niet. In ieder geval proberen we hen te helpen om het werk zo goed 
mogelijk  te  doen.  Pamela  kookt  voor  ze  en  ik  (Abel)  help  mee  met  het 
timmerwerk. Ook als de timmerlui niet komen, liggen er nog vele klusjes voor 
mij in het huis en timmeren en schilderen doe ik met liefde. We danken de 
Heer Jezus dat we altijd vooruit gaan. Het gaat de goede kant op en het zal  
zeker voltooid worden. 

Een betrouwbaar timmerbedrijf is deze maand bezig met het maken van 4 tafels, 40 stoelen, 12 stapelbedden, etc. Deze  
dingen zijn ook nodig zodat ons kinderopvangtehuis compleet wordt. Hopelijk kan ik in de volgende nieuwsbrief hier 
foto's van laten zien. 

De armoede is nog groot in Ghana en vele mensen leven van een minimum. Niet iedereen krijgt dagelijks een goede  
maaltijd. En gebrek aan fondsen is ook te zien op scholen, ziekenhuizen en andere overheidsinstanties. Voor ons is het  
moeilijk om niet iedereen te willen helpen. We voelen ons soms moreel verplicht om anderen te helpen maar daar is niet  
altijd geld voor. En ook de arme mensen in Ghana hebben daar soms geen begrip voor. Enkele weken geleden ontmoette  
ik een arme (oudere) man en zijn dochter. Ze stonden langs de weg te wachten op een auto om naar de kerk te gaan en ik  
nam ze mee. We hadden goede gesprekken onderweg en toen we afscheid namen, gaf ik mijn telefoonnummer. Enkele 
dagen later belde de man dat z'n gezin niets te eten had en die middag kwam hij ons opzoeken … Dit herhaalde zich  
verschillende keren waardoor sommigen van ons vonden dat de man misbruik van ons maakte en we moesten het contact  
verbreken. Om een grens te stellen, hebben we nu afspraken gemaakt met het bestuur van de Stichting Bethel-Shelter.  
Giften die door mensen in Nederland geschonken worden aan onze stichting mogen wij alleen besteden aan het kinder-
opvangtehuis en de kinderen die hier komen wonen. Dit is het hoofddoel van onze komst naar Ghana. Daarnaast hebben 
we een aparte rekening geopend voor hulp aan de armen, scholen en gevangenissen, etc. Indien iemand speciaal iets wil  
geven voor de armen in Ghana, dan komt dit op de nieuwe rekening. Wij zouden het heel fijn vinden hier ook giften voor 
te ontvangen zodat we meer voor hen kunnen doen. Dus u kunt dit overmaken o.v.v. “Armen in Ghana”.  Met deze  
laatste fondsen helpen we nu de school in ons dorp Bortianor. Hun grote nood was een toilet voor de 200 kinderen. De  
inspectie was op bezoek geweest had een boete gegeven omdat er geen keuken en toilet was. Dankzij speciale giften  
voor dit doel uit Molenaarsgraaf en uit Hoogezand kan komende maandag, 12 maart, begonnen worden met de bouw van 
de rioleringsput voor de toiletten.    

We danken iedereen in Nederland hartelijk voor de steun en gebed die het mogelijk maakt voor ons om in Ghana te zijn.
 -- Ontvang de hartelijke groeten van Abel en Pamela --


