
Nieuwsbrief  stichting Bethel-Shelter Ghana  --  Juli 2013

De kinderdagopvang is tot zegen van de kleintjes. We zien echt dat de 
kleine kinderen enorm blij zijn en iedere dag met plezier komen. Zelfs als 
hun moeders of pleegouders geen tijd hebben om ze te brengen, blijven de 
kinderen smeken of ze toch naar hun “school” gebracht mogen worden. 
Ze hebben het reuze naar de zin en voor ons is het ook een plezier om 
voor  ze  te  zorgen.  's  Morgens  zingen,  bidden  en  het  Bijbelverhaal  en 
Bijbelvers.  Om  tien  uur  een  pauze  met  frisdrank  en  koekjes.  Daarna 
mogen ze kleuren en leren ze letters lezen en schrijven. Tussen de middag 
eten  ze  een  goede warme maaltijd  en 's  middags  worden  ze  helemaal 
gewassen en verschoond en mogen ze spelen totdat  ze  weer naar huis 
gaan. 

We hebben deze week bijzonder bezoek uit Nederland. Een jong echtpaar uit 
Zwolle, Sjoerd en Anne-Marie, die ons via de web-site hebben leren kennen. 
We wisten al geruime tijd van hun reis naar Ghana en hun verlangen om ons 
te  bezoeken.  Het  ijs  was  snel  gebroken  en  we  hebben  goede  vrienden 
gemaakt.  Ze  waren  ook  snel  verliefd  op  de  kinderen  die  inderdaad  heel 
schattig zijn. Een nieuw kindje hechtte zich zo aan Anne-Marie dat ze be-
loofd  heeft  hem iedere maand te  gaan sponsoren.  Verder  hebben ze film-
opnames gemaakt die jullie later zullen krijgen als het gemonteerd is. Vooral  
de film geeft een goed beeld van de werkelijkheid en kan misschien iets van 
onze gevoelens overbrengen aan jullie.   

Een van de kinderen van wie we veel hielden, Titus, is verhuisd maar wij werden dat pas later gewaar. 
Dat was best jammer want we krijgen steeds een diepere band met de kinderen. Gelukkig kregen wij 
in  korte  tijd  twee nieuwe kindjes.  Een meisje  van 4 die  Adjoa heet,  wat betekend:  op maandag 
geboren. Ze heeft nog geen Engelse naam zoals de meeste andere kinderen. Haar vader is ons on-
bekend (weggelopen) en haar moeder heeft het moeilijk vanwege de armoede. Zo kwam ze ons haar  
dochtertje brengen (zie foto rechts).  

Het nieuwste kindje die we mogen opvangen is Bless (zegen) die net een jaar oud is. Hij is aardig  
ondervoed en zwak lichamelijk maar hij zal binnenkort helemaal opknappen. Het is Bless die zich 
zo  hechtte  aan  Anne-Marie  dat  ze  hem  gaat  sponsoren.  Bless  is  het  jongste  kindje  van  het 
probleemgezin waar wij al enkele jaren voor zorgen. Hoewel ik al een tijd lang voorstelde om hem 
toe te voegen aan onze dagopvang, wilden we hem ook zo lang mogelijk bij de moeder laten ter  
wille van de borstvoeding. Maar helaas had de moeder geen tijd voor hem en zagen we hem vaker 
zonder z'n moeder, gedragen door z'n oudere broers en zusjes, die hem echter niet konden voeden.  
Daarom is hij nu verzwakt en mager. We gaan ons best doen voor Bless. In ons tehuis krijgt hij het 
beste eten en veel aandacht en liefde. Dat doet ieder kind goed. Samen met Bless zorgen wij nu 
voor drie kinderen van dit probleemgezin op onze dagopvang. De oudere kinderen gaan naar een 
basisschool en de oudste leert voor kleermaakster. De vader van het gezin (de vader van Bless) is  
echt een probleem voor ons. Meerdere keren heeft hij Pamela bedreigd en meestal gaat Pamela 

samen met iemand naar hun huis toe. Deze keer zei Pamela: “De Heer is bij mij, ik ben niet alleen” (ze moest vragen 
waarom de kinderen niet op school kwamen). Dan balt hij weer zijn vuisten en rent (voor de zoveelste keer) als een stier  
op Pamela af maar ze gaat geen stap op zij en laat zich niet intimideren. Hij kan haar niets doen! Dat is echt bescherming  
van de Heer. Er staat in het boek spreuken: “de rechtvaardige is moedig als een leeuw” en dat moet je wel zijn om niet 
bang te worden in zo'n situatie. Maar we moeten dit toch aangeven bij de politie want er moet een oplossing komen door  
ingrijpen van de overheid.          

We zoeken nog meer mensen die  een kindje willen sponsoren voor 25 euro per  maand.  Momenteel  zijn  7 kinderen 
geholpen en de rest van de kinderen ontvangt steun door algemene giften die binnenkomen. Maar het is beter als wij de  
kinderen kunnen koppelen aan mensen in Nederland zodat er een relatie tot stand komt.  

De laatste tijd zijn er weer nieuwe open deuren gekomen voor prediking en evangelisatie. Iedere maandagavond mag ik  
onderwijs geven in een kerk en elke woensdagmorgen op een school. En van de boekjes “Hij leefde onder ons” mochten 
wij al meer dan duizend uitdelen op scholen en in kerken. Wij danken iedereen voor jullie steun en gebed waardoor dit  
werk mogelijk is. Moge de Heere jullie rijkelijk vergelden. 

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