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Er is een nieuw lid van de stichting Bethel-Shelter. Mark ten Have, de schoonzoon van Alie de Jongh is onze groep 
komen versterken. Hij komt in de eerste plaats om het boekhoudwerk van Jan Nieuwenhuizen overnemen omdat Jan  
een jaartje ouder wordt. We zijn Jan ook enorm dankbaar en hij blijft voorlopig bij de stichting. Mark brengt frisse  
ideeën en zal zorgen voor meer structuur en betere organisatie. We zijn heel blij met zijn komst en inzet. Melvin Var-
lack en zijn vrouw zijn deze maand weer terug gekomen uit Curaçao en ook zij versterken de stichting. 

In Ghana hebben we momenteel 12 kinderen. Ze leren snel en we zien hen groeien. Alle kinderen kunnen zingen en 
bidden en de oudste kinderen hebben enkele Bijbelverzen geleerd. Dat laatste willen we steeds meer gaan doen. We 
willen ze dicht bij Jezus brengen. Het is een plezier om met deze kleine kinderen te werken en zo graag zou ik u eens  
willen uitnodigen om hier te komen kijken.  De helft van de kinderen heeft afgelopen maand oogontsteking gehad en  
ze  besmetten  elkaar.  Ze  noemen dat  in  Ghana  “Apollo”  en het  ging rond vanwege  het  droge  weer  dit  seizoen. 
Volwassen en kinderen hadden “Apollo”. Iedere dag moesten we de oogjes van de kinderen schoonmaken en de  
groene pus voorzichtig weghalen met doekjes maar nu is het weer voorbij, God zij dank.   

In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep om ons te helpen met de aanschaf van een nieuwe generator. We laten 
dit voorlopig rusten en hebben geïnvesteerd in een nieuw onderdeel voor de oude generator. Na 3 weken wachten op  
de post,  kwam het onderdeel eindelijk aan en nu draait  de oude generator weer als een trein en de diepvries en  
koelkast zijn weer op temperatuur. 

Dit is Princella en ze is 3 jaar oud. Haar moeder overleed na de geboorte van een tweeling. Ook Princella's tweeling  
broertje is na ziekte overleden.  Princella was van kleins af aan ook veel ziek 
en de verwachting was dat ze zou sterven maar ze heeft het gehaald. Sinds ze 
bij ons is, is ze gezond en is een van ons trouwe kinderen. Ze speelt graag 
met baby David en ze is nergens bang 
voor. 

Rechts  op  de  foto  is  ons  nieuwste 
kindje Francis (3). Hij woont bij zijn 
oma en overgrootmoeder.  De oudere 
dames  kwamen  ons  vriendelijk  vra-
gen of Francis overdag bij ons mocht 

komen omdat het niet meevalt voor hen. Maar waar is Francis moeder? Ze 
was nog maar 18 of 19 en zat nog op school toen ze in verwachting raakte. Na 
de geboorte van Francis is ze overleden! Zo gaat dat helaas vaak in Afrika.
    
Hieronder is Emmanuëlla en ze is 3 jaar oud. Haar beide ouders leven maar het is een probleem gezin. De vader  

drinkt en mishandelt z'n kinderen. De moeder leeft van 
de verkoop van haar gerookte vis want dat is het beroep 
van de meeste vrouwen in dit vissersdorp langs de kust 
(de  mannen  zijn  vissers  en  de  vrouwen  roken  en 
verkopen  de  vis).  Met  enige  hulp  van  vrienden  in 
Nederland hebben wij dit gezin reeds 2 jaar gesteund 
en  al  de  kinderen  op  school  gekregen.  De  oudste 
dochter  leert  voor  naaister  en  Emmanuëlla  en  haar 
broertje  komen overdag bij  ons.  De  andere  kinderen 
van dit gezin gaan naar de basisschool.        Hier rechts 
haar broertje Emmanuël en hij is 2 jaar oud. Hij werd 
erg mishandeld door zijn vader maar nu maakt hij het 
goed. We zorgen zo goed mogelijk voor de 7  kinderen 
van dit gezin. 

We kregen bericht dat vele creatieve mensen maandelijks zelfgemaakte kaarten en artikelen verkopen met opbrengst  
voor Bethel-Shelter. Anderen doen spaaracties met kinderclubs en een school in Dronten spaart ook mee dit jaar.  
Namens de kinderen in Ghana willen wij jullie allemaal hartelijk danken. We begrijpen dat een en ander best veel tijd  
en werk kost dat we vanuit Ghana niet kunnen zien. Daarom nogmaals hartelijk dank uit Ghana.

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


