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Begin maart werden we blij verrast toen we werden 
aangesloten op het stroomnet. Nu we daar meer dan 
een jaar op gewacht hadden, kwam het als een grote 
zegen. 

Toen  we  in  december 
2008  hier  kwamen 
wonen,  hadden  we 
geen  idee  wanneer  we 
een  stroomaansluiting 
zouden  krijgen  maar 
we baden er  wel  voor. 
De  kosten  waren  te 
hoog om zelf de stroom 

hier naar toe te brengen. Nu de elektriciteit dan toch 
(zonder  onze  inzet)  gekomen  is,  zijn  we  de  Heer 
Jezus dankbaar.

De mensen van ons dorp Bortianor hebben Pamela 
lid gemaakt van de “Shelta Group”. Dit comité van 
bewoners  probeert  te  regelen  dat  er  wat 
ontwikkeling komt  in het  dorp.  Nu Pamela  in  het 
comité zit heeft ze het soms erg druk. Ze verdeelde 
meer dan 300 kWh-meters onder de mensen. Ieder 
heeft respect voor haar.

Op 19 maart reisden we naar de stad Takoradi om 
een bestaand kindertehuis te bezoeken. Hun naam is 
“Fathers Home”. 

 
Francis werkte samen met ons op het hospitaalschip 
de “Anastasis”. Daarna trouwde hij  met  een Zwit-
serse  vrouw  en  stichtte  dit  kindertehuis  in  zijn 
geboorteland.  Er  wonen  nu  zo'n  30  kinderen.  We 
hoorden  hoe  dit  kinderhuis  ook  door  geloof  en 
gebed hun middelen uit Gods hand ontvangt.

De kinderen missen allemaal een of twee ouders en 
leefden  in  slechte  omstandigheden  totdat  ze  hier 
kwamen. Wij willen graag met het “Fathers Home” 
samenwerken omdat we veel respect hebben voor de 

manier  waarop zij  werken.  Meer informatie over 
dit  kindertehuis  is  te  vinden  op 
www.fathershome.org

Wat ons eigen te bouwen kindertehuis betreft: daar 
is men de hele maand bezig geweest met het dak. 
De  timmerlui  hebben  een  sterke  constructie 
gemaakt van hardhout en het werk ging heel vlot. 

Daarbovenop  kwamen  dakplaten  van  een  zink-
aluminium legering zoals veel toegepast wordt in 
Ghana. We kozen voor een donkerrode kleur. Het 
resultaat ziet er goed uit. Het laatste deel van het 
dak komt na de Pasen. (de voorgrond met zwarte 
hek horen niet bij ons terrein). 

In  de  volgende  bouwfase  worden  o.a.  de 
waterleiding,   deurkozijnen en elektrische leidin-
gen  aangelegd.   We  komen  nog  een  bedrag  van 
3000 euro te kort om de aannemer te betalen. We 
wachten  af en bidden om Gods voorziening. Een 
ieder  die  wil  helpen  is  een  deel  van  Gods 
voorziening. Tevens weten we dat zovelen al ge-
holpen hebben. We zijn jullie heel dankbaar.      

Abel en Pamela groeten jullie allemaal uit Ghana.

http://www.fathershome.org/

