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Het is 30 september en morgenvroeg om 05:30 halen we 
evangelist Johan Schep op van het vliegveld. Hij reist via 
Marokko en dan arriveer je heel vroeg in de morgen. Zo de 
Heer wil, gaan we direct naar de stad Hohoe en vandaar dat 
we  de  nieuwsbrief  voor  oktober  nu  al  sturen.  Als  wij 
eenmaal  in  Hohoe  zijn,  komt  daar  niet  veel  meer  van 
terecht.  We  zijn  daar  om  Johan  te  dienen  en  zoveel 
mogelijk te helpen met alle ondernemingen. In de volgende 
nieuwsbrief hoop ik daar meer over te vertellen.

De afgelopen maand is hier in kleine stapjes doorgewerkt 
aan  de  afbouw  van  het  kindertehuis.  De  aluminium 
balustrade  is  geplaatst.  Het  bedrijf  moest  wel  wel  vaak 
terug  komen en na een  aantal  correcties  is  het  nu bijna 
goed. We gaan er van uit dat alles hier veel te lijden krijgt 
want kinderen zullen vast overal op klimmen. 

De  trap  is  netjes  betegeld  en  we  kunnen  goed  boven 
komen. De roestvrijstalen leuning is  heel sterk.  Maar de 
tegelzetter heeft zijn werk niet afgemaakt omdat hij uit zijn 
planning liep. Met kleine leugentjes heeft hij  zijn laatste 
betaling gekregen maar hij is niet meer terug gekomen. We 
hopen dat hij volgende week zijn werk wel afmaakt zodat 
andere dingen ook kunnen door gaan.  De loodgieter  wil 
graag de wc's en douches installeren. 

Ondertussen zijn 20 deuren besteld die nu ergens in de stad 
gemaakt worden. Het hout zal eerst een paar weken moeten 
drogen anders krimpen de deuren zo veel. We hebben ze 
daarom expres 4 weken de tijd gegeven. En deze maand 
wil de aannemer het huis laten schilderen. In de volgende 
nieuwsbrief kan ik dan misschien wat mooie foto's laten 
zien.

Samen met de loodgieter John hebben we de regentonnen 
aangesloten. Het is zo fijn te zien dat ze langzaam vullen 
en het regenwater smaakt heerlijk. John is heel goed in z'n 
werk  en  hij  wil  graag  naar  Nederland  komen  om  daar 
loodgieter te zijn. Ik gun het hem graag maar ik weet dat 
het niet zo makkelijk te regelen is. 

Gisteravond  kwamen  twee 
buurtkinderen  hun  vaten 
vullen,  bij  onze  regen-
tonnen.  Het  zijn  Hanna  en 
Eric.  Iedere  dag  halen  de 
kinderen  water  voor  hun 
huis  en  dan  lopen  ze  met 
25 kg op het hoofd! Ze zijn 
nog zo jong en tenger maar 
Pamela weet te vertellen dat 
hun  hoofd  gewend  is  aan 
zware  lasten.  Zij  liep  ook 
vaak kilometers met hout of 
water  op  haar  hoofd  op 
blote  voeten  door  de  bergen.  “Deze  kinderen  hoeven  
niet  ver  te  lopen  (in  onze  omgeving)  en  dit  is  het  
normale  leven  in  Afrika,  we  hebben  het  allemaal  
gedaan”, zegt Pamela. 

Een jaar lang gingen Hanna, Eric en zusje Sarah niet 
naar school omdat er geen geld was. Nu gaan ze af en 
toe als hun vader werk vindt. Wij  hebben besloten hen 
te helpen zodat ze in ieder geval dagelijks naar school 
kunnen gaan. 

Wij mogen ons dan richten op het kindertehuis maar we 
kunnen de mensen in onze directe omgeving niet aan 
hun lot  overlaten.  Een Amerikaanse zendeling,  die  in 
het  Westen  van Ghana  werkt,  vertelde  dat  hij  in  zijn 
dorp zo'n 200 mensen voedt en verzorgt. 

Robert  van  het  Bijbelgenootschap  heeft  een  nieuw 
informatiebord laten maken. Een bijbel die uit de hemel 
komt waar ieder zijn hand naar uit steekt !

Wij zijn iedereen dankbaar voor de steun en gebed, ook 
afgelopen maand kwamen vele giften binnen. En het is 
duidelijk dat we zonder de Heer Jezus ook niets kunnen 
doen. 

Ontvang dus de hartelijke groeten van Abel en Pamela.


