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Het werk aan het  kindertehuis gaat  verder en vordert. 
We  zien  deze  maand  zien  hoe  de  benedenverdieping 
betegeld word. Het is nog niet af maar het werk gaat nu 
door tot  de eerste verdieping klaar is.  Over zo'n twee 
weken  zijn  de  slaapkamers  gedaan  en  ook  de 
badkamers, Wc's en de keuken. Het begint er echt mooi 
uit te zien. We zijn zo blij dat we straks een prachtige 
plek hebben om voor kinderen te zorgen.

Drie maal deze maand werden tegels gebracht. En iedere 
keer 30 zakken cement (dat is 1500 Kg). Ze kunnen hier 
nog  niet  met  tegellijm  werken  dus  het  gaat  op  de 
ouderwetse manier, met specie. Toch doen ze het netjes.

Een  vriend  in  Nederland  is  goed  in  tegelzetten  en 
badkamers maken en zou komen helpen. Maar omdat hij 
zoveel opdrachten heeft, het hele jaar, kon het niet door 
gaan. En dit komt mede omdat het voor ons vorig jaar 
moeilijk in te schatten was hoe het werk zou lopen. Nu 
zullen de Ghanezen het werk helemaal op zich nemen en 
voor ons opletten dat het goed gebeurt. 

Waar  mogelijk 
helpen we.  Met 
de  slijptol  en 
diamantschijf 
uit  Nederland 
gaat  het  werk 
een  stuk  beter. 
De  jongens  ge-
bruiken  zo  ons 
gereedschap 
(een  beetje  van 
ons en een bee-
tje van hun).

We zien dat het huis langzamerhand af komt. Sommigen 
vragen ons dan: “wanneer is het klaar?” Maar hoe lang 

het nog duurt, weten we niet, want het hangt mede af 
van de giften die binnenkomen. In ieder geval mogen 
we de Heer danken dat huis groeit  (de volgende klus 
is betegelen van de bovenverdieping).

Ondertussen  is  Pamela 
bezig met autorijles. Ze 
heeft  zich  geregistreerd 
en  heeft  een  speciaal 
leerling-rijbewijs  gekre-
gen en een L-bordje op 
de  auto.  Daarmee  mag 
ze  in  onze  eigen  auto 

rijden mits  er  iemand naast  haar  zit  met  rijbewijs. 
Prompt werd ze aangehouden door de politie met de 
vraag:  “...  en  wie  is  hier  de  leerling  en  wie  de  
leraar...?”  Maar alles was in orde. Op 23 augustus 
mag ze examen doen.  

Deze maand mochten we Bijbelonderwijs geven aan 
de  Global  Evangelical  Church.  We  zien  dat  vele 
kerken in Ghana magertjes zijn in Bijbelkennis maar 
heel ervaren in evangelisatie.  Daardoor zijn er vele 
kerken maar is er niet veel kennis van het Woord. Nu 
kunnen wij  hen juist  helpen  en  gedegen onderwijs 
geven waar  de mensen door  groeien in  hun relatie 
met  de  Heer  Jezus.  Het  is  een  druppel  op  een 
gloeiende plaat maar voor hen die wij bereiken is het 
heel  belangrijk.  We  zien  hen  opleven  en  zich 
verblijden in  de genade van God.  Voor  de Here is 
iedere  ziel  zo  kostbaar  en  hij  wil  dat  niemand 
verloren gaat. 

In  mei  hebben  we 
ons noodstroomappa-
raat  verbeterd  met 
zgn.  gel-accu's.  De 
oude auto-accu's wa-
ren  helemaal  op.  Nu 
kunnen  we  langere 
stroomstoringen 
overbruggen  en  het 

apparaat  staat  steeds  stand-by.  Dagelijks  valt  de 
stroom weg maar bij ons blijf het lichtje branden. In 
Nederland zijn  jullie zo gezegend met betrouwbare 
stroom maar vele landen is dat niet zo. We danken 
jullie  voor  de  giften  die  het  mogelijk  maakten  de 
nieuwe accu's aan te schaffen. 

Verder  danken  we  ieder  die  voor  ons  bidt  en  die 
meeleeft.  Dankzij  jullie  steun  en  giften  zijn  we  al 
heel ver gekomen. We missen jullie. 

Ontvang de hartelijke groeten van Abel en Pamela.


