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Het is ons verlangen in de de nieuwsbrief te getuigen van de goede dingen die God voor ons en de kinderen heeft gedaan.  
In dit verband is het is altijd beter te spreken over wat God doet voor ons en Hem de eer te geven dan te schrijven wat wij  
doen voor anderen. Maar ik ontkom er niet aan om u in deze nieuwsbrief te vertellen over ons bezoek aan een gevangenis  
ver weg, het was een heel avontuur. Tijdens het bezoek van Robert aan Nederland, twee maand geleden, is er overlegd met  
Robert en is besloten dat de gevangenis te Yendi voorzien moest worden van Bijbels. De uitvoering van dit plan was aan  
ons toevertrouwd. Zoals u zich misschien herinnert mochten wij in voorgaande jaren reeds vijf gevangenissen voorzien 
van zo'n duizend Bijbels en Yendi was als volgende aan de beurt. Maar omdat de stad Yendi 
800 km bij ons vandaan is, maakte de grote afstand het moeilijker dan de vorige keren. Het  
noorden en zuiden van Ghana zijn wat geïsoleerd van elkaar door de slechte wegen en de  
afstand. De ene zijde van het land is Christelijk en de andere zijde is Islamitisch maar de 
verhoudingen  zijn  goed  en  er  is  vrede  tussen  noord  en  zuid.  Gelukkig  heeft  het  
Bijbelgenootschap een depot in het noorden in de stad Tamale waar veel Bijbels opgeslagen 
liggen.  Deze  post  wordt  bemand  door  onze  vriend  Peter.  Hij  is  verantwoordelijk  voor 
Bijbelverspreiding in de noordelijke drie provincies, een regio veel groter dan Nederland. 

Nu kwam de planning. Een fout die wij in het verleden eens gemaakt hadden, was te weinig Bijbels te brengen omdat we  
niet goed op de hoogte waren van het totaal aantal gedetineerden. Om niet nog eens zo'n fout te maken, had Robert de  
gevangenis begin augustus reeds bezocht om informatie te winnen en afspraken te maken. Er bleken deze keer minder 
veroordeelden dan wij  verwacht  hadden (tussen de 100 en 160).  Uiteindelijk  hadden we ook een datum: vrijdag 23 
augustus. Pamela maakte een voedselpakket van rijst, olie en zeep want het is geen vetpot in een gevangenis in Afrika.  
Deze praktische dingen stellen ze zeer op prijs. 

De Engelse Bijbels werden geleverd uit Tamale maar in hun eigen taal was 
niet  verkrijgbaar!  De Bijbel  in  de  “Dagbani”  taal  was  al  bijna 2 jaar  niet  
voorradig (uitverkocht), aldus Peter. Nieuwe Bijbels waren echter wel gedrukt 
maar deze waren nog in het zuiden, net gearriveerd bij het Bijbelgenootschap 
in  Accra.  In  het  noorden  van  Ghana  was  en  is  een  grote  vraag  naar  deze 
Dagbani Bijbel. Wij mochten de eerste 40 Dagbani Bijbels meenemen en de 
gevangenis te Yendi was de eerste die ze kreeg. Dit is een zegen van boven,  
het Woord van God in eigen taal! (zie foto links)
  
Op woensdag, 21 augustus, vertrokken wij met een reisbus uit Accra. Na een 
tocht  van  15 uur  kwamen we de volgende  morgen moe aan  te  Yendi.  Op 
advies van Peter zochten we naar het Karim gasthuis. De mensen daar waren 

bijzonder  vriendelijk  en  maakten  ons  gelijk  een  ontbijt.  's 
Middags  arriveerde  Peter  uit  de  stad  Tamale  met  160  Engelse 
Bijbels en diezelfde avond kwam Robert uit Hohoe. Het team was 
compleet, wat een fijn weerzien betekende. De volgende morgen, 
23 augustus, waren wij precies volgens afspraak, om 09:00 bij de 
gevangenis. Foto's mogen binnen nooit gemaakt worden en dus 
maakten we alleen een foto buiten de gevangenis samen met de 
bewakers  (officieren).  Pamela  geeft  de gevangenisdirecteur  een 
handdruk. Binnen ontmoetten we de veroordeelden die verzameld 
waren op het binnenplein. Dankzij de vriendelijke houding van de 
moslims  mochten  we  gewoon  het  evangelie  prediken  en  de 
mensen vertellen van de liefde van de Heer Jezus, Gods zoon, die 
de weg is tot de Vader in de hemel. Alle gedetineerden namen een 
Bijbel  (de  Bijbelschenkingen worden gefinancierd  met  speciale 
giften van evangelist Johan Schep).

Wat onze kinderen betreft: In de maand augustus hebben de kinderen van onze dagopvang hun schoolvakantie en zo de 
Heer wil gaan wij op woensdag, 4 september, weer open. Dat is dus binnen enkele dagen! 
We zien er ten zeerste naar uit want we missen de vreugdevolle kinderen. Tevens mag ik  
nog iets vertellen dat de Heer voor ons heeft gedaan. Een voor ons onbekende stichting  
heeft  een  schenking  gedaan t.b.v.  een bus  om de  kinderen  op te  halen  en te  brengen!  
Dankzij de bus kunnen we meer kansarme kinderen te hulp komen vooral hen die te ver 
weg wonen om te lopen. We hebben een 10 jaar oude Amerikaanse Ford bus gekocht die  
nog in een zeer goede staat verkeert. We zijn hier zeer dankbaar voor.   

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