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Het is reeds zo'n zes weken geleden dat u de augustus nieuwsbrief uit Ghana ontving. 
Ondertussen is er weer veel gebeurd. Velen van u hebben de e-mails gelezen met het bijzondere
getuigenis van de reis met evangelist Johan Schep. Dat zijn voor ons de hoogtepunten van het jaar hoor! God heeft vele  
mooie dingen gedaan door deze evangelist heen en de boodschap van het kruis is weer duidelijk verkondigd. 

Ondertussen gaat het hier in het bijzonder om de kinderen. Nieuwe kinderen 
werden gebracht door ouders, pleegouders en verzorgers zodat wij nu reeds 
16 kleuters en peuters opvangen. Omdat we juist op zoek zijn naar de meest  
hulpbehoevenden moeten we soms enkelen weigeren. Als mensen op straat 
naar mij (Abel) toe komen dan verwijs ik ze altijd door naar Pamela die het 
hoofd is van de dagopvang school. Als Ghanese kent Pamela de cultuur en 
kan beter beoordelen wie onze hulp nodig heeft. Een oudere vrouw kwam 
enkele malen naar mij toe en vertelde over de 2 weeskinderen die ze verzorg-
de. Mensen proberen mij juist te vragen als Pamela er niet is maar dat werkt 
niet. Op een zekere morgen bracht ze de beide kinderen en nu was Pamela er  
ook bij. We hebben Jessica en Ebenezer aangenomen als nieuwe kindjes op 

onze dagopvang. Hoewel de vrouw eerst claimde dat de twee kinderen broer en 
zus waren, bleek dat later niet het geval. Jessica's moeder is overleden en haar 
vader kan niet voor haar zorgen. De oudere vrouw is haar oma. Van Ebenezer 
weten we minder maar we zullen beide kinderen helpen. Een ander nieuw jon-
getje heet David Daku en hij komt uit een traditionele familie. Hun achtergrond 
is, zoals het in Ghana genoemd wordt, “tradioneel” of “Fetish” wat inhoudt dat 
deze mensen nog dezelfde afgoden en demonen aanbidden als hun voorouders 
gedaan hebben. Een land wiens president in het verleden deze Fetishe praktijken 
als nationale godsdienst heeft uitgeroepen is Haïti en ieder weet van de extreme 
armoede en rampen van Haïti. Hier in Ghana heeft Pamela enkele families van de 
kinderen thuis bezocht en ze schrok van het feit dat hun huizen vol staan met 
afgodsbeelden en altaren. In de praktijk zien wij dat juist deze mensen in grotere 
armoede,  analfabetisme en  geestelijke  gebondenheid  leven.  Daarom is  het  zo 
goed dat juist deze kleine kinderen op jonge leeftijd leren over de God van de 
Bijbel en dat wij er ook voor mogen zorgen dat ze straks op een goede school 
terecht komen. Hier rechts ziet u Jessica op schoot bij Johan. Hij was de eerste  
die haar deed zingen. Johan heeft al de kinderen nieuwe liedjes geleerd. 

Er zijn nu 11 kinderen uit de dagopvang met een sponsor in Nederland. Daarmee zijn er nog 5 kindertjes zonder sponsor.  
We zijn dus nog op zoek naar mensen die iets extra's voor een speciaal kindje willen doen. Iemand schreef ons dat ze 
biddende gekeken had naar de lijst met foto's en er een gekozen had. Dat is erg fijn. 
Behalve nieuwe kinderen zijn er nog enkele nieuwe dingen om te melden. Ten eerste heeft de stichting nu een logo dat u  
rechts boven ziet. De ene hand symboliseert de aangeboden hulp uit Nederland en de andere hand symboliseert een 
Ghanees kindje. Het kruis spreekt van het evangelie van Jezus Christus: Dat God de wereld zo lief heeft gehad (en heeft)  
dat hij zijn enig geboren zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga maar het eeuwige leven 
moge hebben.    

De afgelopen week hebben wij de meeste mensen persoonlijk geschreven i.v.m. het gewijzigde rekeningnummer. Voor  
hen die het nog niet wisten: Het oude en bekende rekeningnummer 59.62.86.988 komt te vervallen per 30 November dit  
jaar. Om deze reden willen wij u vriendelijk verzoeken niet langer giften over te maken naar het oude nummer maar 
gebruik te maken van het nieuwe nummer: 48.74.39.341 (zie ook onderaan iedere nieuwsbrief). De reden van deze 
wijziging is dat onze bankrekening bij het ABN.AMRO bankfiliaal te Sliedrecht is overgenomen door de Deutsche Bank  
Nederland en deze nieuwe bank heeft ons laten weten niet langer te willen werken met kleine stichtingen en bedrijven.  
Inmiddels is het ons gelukt om een nieuwe rekening te openen bij de vertrouwde ABN.AMRO bank. 

Tevens  maken  wij  van  de  gelegenheid  gebruik  u  vriendelijk  danken  voor  de  giften  die  u  het  het  verleden  heeft 
overgemaakt. Dankzij uw steun groeit ons werk in Ghana. We bidden dat de Heere God u mag belonen met een schat in 
de hemel die voor eeuwig bewaard blijft. Blijf ook bidden voor ons dat de Heere ons wijsheid mag geven om goed te  
zorgen voor de kinderen in Ghana zodat niet een van hen verloren gaat maar allen gered mogen worden in de Heer Jezus.

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