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Als ik deze nieuwsbrief schrijf, is het reeds 3 april. De afgelopen weken werden we verrast 
door veel meer stroomuitval zodat het moeilijker is de computer te gebruiken. Telkens als ik 
begin met de nieuwsbrief, valt de stroom weer uit. Hoewel we een generator hebben, is die momenteel kapot door 
het vele gebruik en overbelasting. Zelfs de accu's die we in het verleden konden opladen zijn helemaal op. Dus als 
er weer een stroomstoring is, steken we een kaarsje aan (in het donker) en bidden dat het niet te lang zal duren.  
Enkele kostbare medicijnen liggen in de koelkast die niet warm mogen worden anders is het niet langer houdbaar.  

Het gaat zeer goed met de 26 kinderen die we verzorgen en helpen. Ze komen iedere dag met blijdschap en zingen  
hun liedjes al in de bus. Het is een vreugde om ze te zien en in de armen te nemen. Iedereen die hier geweest is, kan  
dat bevestigen. Enkele kinderen waren ziek en werden extra verzorgd door de vrouwen. Pamela gaat dan op zoek 
naar medicijnen en iedere dag (en in het weekend) moeten de kinderen terug komen voor hun medicijnen totdat ze  
weer helemaal beter zijn. Vaak moeten we er veel werk van maken en de kinderen ook thuis bezoeken. Des te  
drukker het wordt met de kinderen, des te meer we bidden. Zonder Hem kunnen we niets doen en we hebben zeker  
zijn kracht en wijsheid nodig voor zo'n kinderwerk. Als de klas 's morgens vol is en de kleintjes allemaal recht  
zitten, dan vragen wij ze om even heel stil te zijn. Dan gaan de grote mensen bidden in een kring. Eén voor één  
bidden we dan tot de God om zijn genade en vragen of Hij ons wil helpen de kinderen tot Hem te brengen. 
“Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet want voor hen is het Koninkrijk der hemelen”. 
Voor de volgende 5 kinderen zoeken wij nog een sponsor:

 
Deze kleine jongen heet Ate Yasdi Ayaa en hij is 2 jaar oud. De moeder van Ate is overleden 
bij  de  geboorte  van  een  tweeling.  “Ate”  heeft  een  tweeling  broer  “Oko”.  Nu woont  de 
tweeling bij hun oma. Omdat kinderen in Ghana bijna allemaal een Engelse naam krijgen, 
hebben wij hem Joseph genoemd. Zijn karakter is rustig en beheerst en hij kan een goede 
leider worden, net als Joseph in de Bijbel. Hij is ook erg lief en schattig en zo blij als de bus  
hem 's morgens komt halen in zijn dorpje Kokrobite. 

Oko is de tweeling broer van Ate en dus ook 2 jaar oud. Zijn Ghanese naam is  Oko Okai 
Ayaa en wij hebben hem Jozua genoemd. Hij heeft een moedig karakter en laat niet met zich  
sollen. Soms moeten we hem bestraffen als hij boos wordt en wil vechten want hij is voor  
niemand bang. Vanwege zijn strijdlustige karakter hebben we hem Jozua genoemd.     

Florence Tagoe is 4 jaar oud. Ze kijkt een beetje verdrietig op de foto want toen was ze nog 
maar kort bij ons. Nu is ze een heel vrolijk meisje geworden. Florence haar moeder is 6 
maanden geleden overleden bij de geboorte van een nieuw zusje. Florence woont sindsdien 
bij haar tante. We halen haar iedere morgen op in haar dorp Kokrobite wat 2 km bij ons 
vandaag ligt. Florence is een rustig en wat stil meisje maar nu begint ze meer en meer los te 
komen. 

Nancy Ameley  Ayi  is  2  jaar  oud.  Haar  moeder  is  overleden  en  ze  woont  ook  bij  een  
familielid in Kokrobite. Nancy is ook een rustig en stil kindje en ze begint te wennen aan het  
Bethel-Shelter huis zodat wij haar beter leren kennen. Al deze kinderen komen sinds januari 
dit jaar en wij leren ze nu pas beter kennen. 

Lydia is haar naam maar veel meer weten we niet van haar. Ze lijkt ongeveer 4 of 5 jaar oud. 
We vragen de verzorgers steeds om haar weegkaart om haar volledige naam en geboorte- 
datum te achterhalen. We weten alleen dat Lydia's moeder overleden is en dat niemand weet  
wie haar vader is. Alleen de moeder kan het weten maar zij is dus overleden. Een zekere  
man wordt verdacht maar hij ontkent de vader te zijn. Lydia is dus een echt weeskindje.  
Iemand heeft zich over haar ontfermd en zorgt voor haar en bij Bethel-Shelter krijgt ze het  
ook beste wat wij haar kunnen geven. 

Ik zou nog veel meer willen schrijven maar er is niet meer ruimte op één A4. Nogmaals danken wij u voor uw steun 
en gebed en die dit werk mogelijk maakt. In het bijzonder danken wij de Volle Evangelie Gemeente Nieuw Leven  
en de Christen gemeente Hoogezand. 

--- Ontvang weer de hartelijke groeten van  Abel & Pamela ---
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