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De afgelopen weken zijn de ouders van Abel op bezoek geweest in Ghana. Het bejaarde echtpaar nam een moedige 
stap om op hun leeftijd nog zo'n reis te maken. Niet voor niets werd driemaal 
gevraagd op Schiphol: “Wat gaat ú doen in Ghana?” Het werd een gezegende 
tijd om nooit te vergeten, nooit zijn ze ziek geweest, zelfs geen hoofdpijn, prijs 
de Heer! We maakten geen lange reizen om hen niet te vermoeien en bij ons  
thuis is al zo veel te zien. De slechte kwaliteit van de wegen was erg schrikken  
maar de vriendelijkheid van de lokale bevolking was hartverwarmend. Niet te 
vergeten  het  enthousiasme  van  de  gelovigen  of  dat  mensen  langs  de  straat  
gewoon in hun Bijbel zitten lezen. Dingen waar wij al lang aan gewend zijn 
geraakt maar een nieuwkomer uit Nederland weer opvalt. Het verschil tussen 
arme en rijke mensen is ook moeilijk te begrijpen vanuit Nederland en zelfs 
voor ons blijft het een moeilijke zaak. Waarom zoveel mensen het moeilijk hebben en een andere groep in rijkdom 
leeft. De verzen uit het bijbelboek Spreuken, welke spreken over de armen en rijken, worden hier duidelijk. bv.:  
“een arme gebruikt smeekbeden maar een rijke antwoordt harde dingen (Spr. 18:23)”.

De overheidsinstantie “Social Welfare” heeft ons duidelijk gemaakt dat wij zeker geen vergunning zullen krijgen  
voor een kindertehuis (zoals wij die hoopten te krijgen). Hoewel dit een forse teleurstelling is, zijn we aan de 
andere kant dankbaar dat de deur niet helemaal dicht is. We mogen namelijk wel een kinderdagverblijf beginnen  
voor de aller armste kinderen. De bedoeling is dat vele kleine kinderen overdag bij ons zullen verblijven tot de 
leeftijd dat ze naar een basisschool gaan. Aan ons de taak om de kinderen te verzorgen en bezig te houden op de  
best mogelijke manier en het zaad van Gods woord in hun hartjes te zaaien. We hopen op deze manier een begin te  
maken met het kinderwerk. De overheid wenst dat wij een zegen worden van de arme omgeving waarin wij wonen 

en we kijken wat daar nu het beste bij past. 

Omdat  veel  kinderen  buiten  zullen  spelen,  moet  snel  de  rest  van  het  
bouwterrein betegeld worden. Dit helpt ook bij de regens omdat steeds 
zoveel zand wegspoelt. Enkele speeltoestellen kunnen we ter plekke laten 
maken door een lasbedrijf. Weer iets waar we nu voor sparen kunnen. 

Er woont in de buurt  een gezin met 7 kinderen die wij  reeds een jaar 
hebben  ondersteund.  Ondanks  alle  hulp  die  wij  boden,  verkochten  de 
ouders twee van hun kinderen, Felicia en Bernard (met rode cirkel), voor 
een klein geldbedrag. Door Pamela's snelle ingrijpen konden we de 2 kin-

deren terug krijgen hoewel ze al aan de andere kant van het land waren. Wat een opluchting en een blij weerzien  
toen de bewuste kinderen hier op maandag, 28 mei, terug kwamen. Alleen financiële hulp is niet genoeg want de 
ouders hebben ook een geestelijke nood. Wij wonen hier in een hele arme gemeenschap met veel problemen van 
dien. 

Onze kerk in Ghana is begonnen met cel-groepen op zaterdag. Meer dan 
100 groepen verspreid door de hoofdstad Accra.  De eerste samenkomst 
was in een woning vier  km rijden van ons huis  en dankzij  de  mobiele 
telefoons was  het makkelijk te vinden. Er zaten een paar vrouwen en kin-
deren op een veranda. We openden met gebed en bijbellezen maar toen we 
begonnen te zingen, werden we ruw onderbroken. “Ik had gezegd: geen  
kerkdienst  in  mijn  huis”  schreeuwde een  boze  man.  “Maar dit  is  geen  
kerkdienst” zeiden de vrouwen. Maar er was geen praten tegen en binnen 
vijf minuten stonden we allemaal buiten de poort. “Kom maar bij ons”, zei 
ik toen en sindsdien zijn we al vier maal bij elkaar geweest in het nieuw 
gebouwde kindertehuis. Daar zijn geen boze mensen die ons wegsturen. 
De grote hal is ideaal en we krijgen steeds meer bezoekers uit de buurt, ook kinderen. Zie foto van de enthousiaste  
bijeenkomst van afgelopen zaterdag. 

We danken u hartelijk voor de steun en gebed de afgelopen maand voor ons werk in Ghana. 

Ontvang de hartelijke groeten van Abel en Pamela


