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Er  wordt  deze  dagen 
volop  gewerkt  aan  de 
afbouw  van  het  kinder-
tehuis.  Als  eerste  is 
rondom het huis riolering 
aangelegd en deze is aan-
gesloten  op  de  septic-
tank.  Ter  bescherming 
van  de  muren  en  funde-
ring maken we een beton-
nen rand van 75 cm rond-
om het huis. Dit helpt o.a. 
tegen het wegspoelen van 
zand  door  de  harde 
regens.  Bouwkundig ge-

zien noemen ze zo'n rand “an apron” want betekend “een 
schort”.   

Omdat de Heer heeft voorzien in alle kosten voor de bouw, 
kunnen  we  voor  het  eerst  verschillende  dingen  tegelijk 
doen.  Plafond,  tegels,  leidingen,  riolering,  etc..!   We 
danken  de  Heer  Jezus  voor  de  voorspoedige  bouw.  In 
tussen zoeken nog wel naar betrouwbare mensen om mee 
samen te werken. 

IJzeren  voorwerpen  roesten  hier  zo  hard  dat  we  een 
aluminium balustrade laten maken rond de veranda. Voor 
de  trap  naar  de  tweede  verdieping  een  roestvrijstalen 
trapleuning. De balustrade is vandaag net geleverd. 

De  tegelzetter  heeft  het  grootste  deel  van  de  boven-
verdieping  betegeld  zodat  dit  ook  bijna  gereed  is.  We 
wachten tot de laatste tegels geleverd worden.    

Binnen in het huis  is 
een  prachtig  gips-
plafond gemaakt in de 
grote  hal.  Hier  kun-
nen we straks met z'n 
allen  eten,  zingen  en 
bidden.  De  hal  meet 
50 m2.
Foto: Constructie van 
het gipsplafond.

En afgelopen maand heeft  de loodgieter  de waterleiding 
aangesloten. De kunststof pijpen lekken gelukkig nergens. 
Alleen voor warm water gebruiken ze koperen leidingen.

De  regen  gaan  we  op- 
vangen in drie grote tonnen 
van ieder een kuub inhoud. 
Hiermee  kunnen  we   em-
mers  vullen  voor   wassen 
van kleding of  voor  buiten 
douchen.  De  dakgoot  is 
aangesloten op regenpijpen. 

Het  water  klettert  niet  langer  uit  de  hoogte  naar 
beneden. (zie hieronder constructie regenpijpen) 

Het meest gegeten voedsel in 
Ghana is mais (en cassave). 
De  vrouwen  kunnen  er  zo-
veel  verschillende gerechten 
mee  maken.  Pamela  zaait 
ieder  jaar  in  juni  zoveel 
mogelijk  mais  rondom  het 
huis.  Door  voldoende  regen 
dit jaar groeide het hard en al 
snel  zag  het  dan  groen  van 
de  maisplanten.  Afgelopen 
weken kwam de oogst.  

Deze maand zien we uit naar de komst van evangelist 
Johan Schep. Zoals ieder jaar komt hij weer in oktober. 
Samen met Robert van het bijbelgenootschap bereiden 
we een programma voor. 
We  brengen  een  aantal 
kerken  bij  elkaar  zodat 
Johan niet van kerk naar 
kerk hoeft te gaan en de 
jaarlijkse  pastorsconfe-
rentie doen we dit jaar op 
een  andere  manier  dan 
voorheen. De kosten van 
het  programma  waren  namelijk  een  struikelblok 
geworden en daarom gaan we dit  jaar  op een andere 
manier te werk. Johan heeft kleine inkomsten en uit de 
giften die hij ontvangt, betaalt hij zijn eigen vliegticket 
en alle kosten van het programma in Ghana!

Samengevat  kunnen  we  de  Heere  danken  voor  de 
voorspoedige  bouw,  dat  Pamela  haar  rijbewijs  heeft 
gehaald en dat we kunnen helpen voorbereiden met het 
programma van evangelist Johan Schep in oktober. We 
danken iedereen in Nederland die ons steunt met gebed 
of  giften.  Ontvang de  hartelijke  groeten  van  Abel  en 
Pamela.


