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I.v.m. het openen van een kinderdagverblijf voor de aller armste kinderen, verandert het terrein rondom ons huis nu  
langzaam in een schoolplein. Daarbij danken wij de Heer Jezus en u voor 
de giften die we ontvingen de afgelopen maanden. Hiermee konden we 

het  eerste  stuk  rondom  het 
huis  bestraten.  Het  gaat  om 
zo'n 100 m2 zandgrond dat nu 
bedekt is met een stevige laag 
beton.  Het  was  een  klus  die 
zo'n  2  weken  in  beslag  nam 
door  de  bouwvakkers  van 
aannemer Samuel Appiah. De 
overige 400 m2 wordt  de ko-
mende  maanden  bedekt  met 
straatstenen. Hoewel de kosten 
van zo'n klus voor ons hoog lijken, is mij verzekerd door anderen dat de 

kosten in Nederland nog twee keer zo hoog zijn.  Daarmee hoeven wij ons dus niet  schuldig te voelen en het 
resultaat is ook zeer goed. Zie enkele foto's van afgelopen maand.

Enkele kinderen kwamen langs en zagen er zo slecht gekleed uit. We 
hoorden  hoe  ze  mais  gestolen  hadden  bij  een  ander  huis  omdat  ze 
honger hadden. We hielpen ze zo goed mogelijk en maakten vrienden. 

Voor het evangelisatiewerk hou-
den  we  goede  contacten  met 
Robert  Botsyoe  in  de  stad 
Hohoe.  We proberen hem eens 
per  maand  te  bezoeken  om 
samen  te  evangeliseren  of  te 
prediken  in  de  kerkjes  in  de 

afgelegen  dorpen  rondom Hohoe.  Dankzij  een  speciale  gift  konden we 
Robert een computer schenken. Hierdoor wordt onze communicatie veel 
makkelijker en nu kunnen we beter afspraken maken en verslagen schrijven t.b.v. evangelisatie. Met veel plezier en  
geduld hebben wij Robert leren werken met de computer en e-mail tot hij het zelfstandig kon. Overigens wil Robert  
graag meer mensen ontvangen die een hart hebben voor evangelisatie in dorpen en gevangenissen. Iemand die  
speciaal hiervoor wil komen kan contact opnemen met Robert via email: rbotsyoe@gmail.com  

Afgelopen dagen zijn  we  verblijd  door  het  bezoek van zuster  Betty Monteny en haar  kinderen.  Zij  is  tevens  
bestuurslid van de stichting Bethel-Shelter in Nederland en had al vele jaren een verlangen om ons te bezoeken.  
Het  was een heel  fijn weerzien voor ons allemaal!  Haar kinderen David en Elisabeth zijn groot  geworden en 
Pamela was zo blij hen te ontvangen. De afgelopen dagen heeft Betty een goede indruk gekregen van onze situatie  
en het leven in Ghana. Ze heeft gezien hoe Pamela altijd klaar staat voor de armste mensen en probleemgezinnen 
uit de buurt. Het afgelopen weekend reisden we de stad Hohoe waar Robert ons gastvrij ontving. En zowel op 
zaterdag- als zondagmorgen bezochten we een kerkdienst en werden bemoedigd door het geloof en enthousiasme 
van de Afrikaanse Christenen. Toevallig werd de dienst op video opgenomen en we konden een kopie krijgen.  

Betty zal het een en ander in Nederland laten zien. 

We danken in het bijzonder het kringloopcentrum Graafstroom voor de 
grote  gift  die  we  ontvingen  op  7  juli.  Betty  heeft  deze  in  ontvangst 
genomen en bracht symbolisch de cheque naar Ghana (zie foto).   

Ook hartelijk dank voor de vele kaarten en cadeautjes die meegenomen 
waren door Betty. We waren enkele dagen overweldigd door alle spullen 
die uit de koffers kwamen en iedereen wordt zeer hartelijk bedankt.

Ontvang de hartelijke groeten van Abel en Pamela
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