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In  Ghana  is  het  koelere  weer  gearriveerd  met 
regelmatig regen en onweersbuien.  Wij  zijn zeer blij 
met  het  hemelwater  want  lange  tijd  heeft  het  niet 
geregend. Als iemand in Nederland niet goed tegen de 
warmte kan: dit is de tijd om ons te bezoeken. 

Zo  kregen  we  afgelopen  dagen  bezoek  van  Frank 
Mensah  uit  Sliedrecht.  De  man  van  Tamara  en  de 
vader van Bernice en Judith is op familiebezoek in zijn 
geboorteland. 

Iedere dag is er gewerkt aan het kindertehuis. Begin 
juni  werden  de  “anti-dieven  tralies”  gebracht  en 
geïnstalleerd. Dit vanwege de open ramen. 

Op  12  juni  werden  de  deurkozijnen  geleverd.  Deze 
keer heeft de aannemer echt zijn best gedaan om ons 
de  beste  kozijnen  te  leveren.  Wij  hadden  hier  voor 
gebeden  omdat  de  deurkozijnen  van  onze  huidige 
woning niet al te best zijn. Maar deze keer is het zeer 
goed  gedaan:  de  beste  kwaliteit  hout  dat  netjes 
geschaafd is en op maat. 

Twee weken later 
zijn  de  kozijnen 
geplaatst,  zoals  te 
zien  op  de  foto. 
Langzaam  maar 
zeker zien we het 
huis afkomen. 

Halverwege  juni  kwam het  werk bijna  stil  te  liggen 
omdat het geld op was. Diezelfde tijd kwam er bericht 
dat iemand een grote gift had overgemaakt. Het was 
precies op tijd. Een grote bemoediging voor ons dat dit 
Gods werk is. Zo zijn er nu voldoende middelen om 
het hele huis van binnen en van buiten te stukadoren. 
Die klus zal nog enkele weken in beslag nemen. Het 
stukadoorswerk kunnen ze heel goed in Ghana. 

Door de regen was de onverharde weg beschadigd en 
samen  waren  we  de  gaten  aan  het  vullen  toen  ik 
gestoken  werd  door  een schorpioen.  Het was maar 
een kleintje en het viel allemaal mee. Er lopen hier 

ook hele grote en 
we  zijn  heel 
voorzichtig.

Twee  dagen  la-
ter  zagen   we 
deze  schorpioen 
vlak  bij  de 
veranda.  

We  bouwen  goede  relaties  met  de  de  Ghanese 
mensen hier. De school is zo blij  met wat we voor 
hen  konden  doen  afgelopen  maand  en  de 
kleermaakster is druk bezig met het naaien van al de 
nieuwe  schooluniformen.  We  zullen  hen  in  de 
toekomst blijven helpen. 

Onze  assistent  John,  die  bij  ons  woont,  leert 
langzaam  lezen  en  schrijven.  M.b.v.  eenvoudige 
schoolboekjes  ben  ik  hem  aan  het  onderwijzen. 
Omdat  hij  nog niet  kan lezen  vertel  ik  hem iedere 
avond ook een Bijbelverhaal. 

Komende maand hopen we weer naar Hohoe te gaan 
om daar te evangeliseren. Bidden jullie ook mee dat 
mensen  aangeraakt  mogen  worden  door  de  Heer 
Jezus?

Namens de stichting Bethel-Shelter willen wij ieder 
zeer  hartelijk  danken  voor  jullie  gebed, 
bemoedigende  e-mails,  kaarten  en  giften  die  wij 
ontvangen  hebben.  Zonder  jullie  steun  zouden  wij 
hier  niet  kunnen  zijn.  Daarom  nogmaals  hartelijk 
dank.

Abel en Pamela groeten jullie allemaal uit Ghana.


