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Nu het kinderwerk in een stroomversnelling is gekomen, moeten we allemaal wennen aan 
de nieuwe drukte. Er komen inmiddels bij elkaar 26 kinderen op de dagopvang. Er zijn dus veel 
extra mondjes om te voeden en ook extra schoonmaakwerk. Enige kinderen zijn nog in de luiers. 
Maar God heeft voorzien en we danken de Heer dat we een zegen mogen zijn voor anderen. Een vader van één van de  
kinderen kwam ons bedanken omdat zijn zoontje van drie Engels is gaan spreken. Juffrouw Millecent leert de kinderen 
goed spreken (in het Engels). Maar wat nog veel belangrijker is dan de taal is dat we zien hoe de kinderen ook dicht bij  
de Heer gebracht worden. Iedere dag is het een vreugde om te ervaren hoe ze de Christelijke kinderliedjes zingen en  
spreken over de Heer Jezus. En als ik 's morgens een uurtje mee doe, ben ik zo trots op de kinderen als ik zie hoe ze  
positief veranderd zijn. Daarbij zijn we Millecent en Monica bijzonder dankbaar dat ze het zo goed kunnen overbrengen 
en de discipline kunnen handhaven in de klas. Ze hebben de kinderen al opgesplitst in twee groepen, van peuters en 
kleuters. De oudere kinderen van 3-5 jaar leren een Bijbelverhaal, versjes en letters schrijven maar de peuters kunnen 
alleen maar spelen en slapen. Bij de dagopening zingen en bidden we wel samen. We zouden graag nog enkele extra 
kinderen willen plaatsen want we worden steeds gevaagd. Het huis is groot genoeg maar we kunnen het niet trekken 
financieel. De maandlasten waren bijzonder hoog in februari. Er zijn ook nog 5 kinderen die geen sponsor hebben uit  
Nederland en eerst moeten die geholpen worden eer we nieuwe kinderen kunnen accepteren. Zeer graag sturen we foto's  
en een verhaaltje (van de 5 laatste kinderen) aan mensen die interesse tonen. We houden ons warm aanbevolen.  

Juli 2013 – Pamela met 11 kinderen                               Januari 2014 – Pamela met 24 kinderen

Het is nu het droge seizoen in Afrika en er valt heel weinig regen. Soms smachten we naar 
een beetje hemelwater. In de nacht van 24 op 25 februari viel er een flinke regenbui zodat 
onze regentonnen weer vol stroomden. Dat is dan iets om over te schrijven en God voor te  
danken. Met de regen komt ook altijd een dag van koelere temperaturen. In deze periode 
is het zo warm dat we steeds nat zijn van het zweet. Dan moet ik vaak denken aan de hitte  
in  het  Noorden  van  Ghana  waar  Hanneke  Awimbilla  uit  Hoogeveen  werkt  voor  de 
Wycliffe  Bijbelvertalers.  De temperatuur  is  daar  soms  40  graden  Celsius.  Bij  Bethel-
Shelter is het zelden warmer dan 30 graden.

Onze helpers: In Ghana is de ratio 1 op 5 voor dagopvang. Voor 25 kleine kinderen moeten er 5 begeleiders zijn. Vorig  
jaar hadden we reeds Kingsley als extra begeleider. Hij moest ons onlangs verlaten om verder te gaan met zijn eigen  
opleiding. We zochten een nieuw persoon en brachten dit ook in gebed. Uiteindelijk hebben we Francis gekozen, een  
jonge man van in de 20. Francis doet echt zijn best en helpt met lesgeven, zingen, schoonmaken, etc. Ook het buurmeisje  

Regina komt enkele uren per dag helpen en zij maakt zich vooral nuttig met het  
voeden en verschonen van de aller kleinsten. Pamela zorgt iedere dag dat het 
eten op tijd klaar is en ze reist op en neer naar de markt om vers voedsel te  
halen. Abel heeft in februari dagelijks gereden om de kinderen te halen en te 
brengen want Pamela had tot nog toe geen rijbewijs C. Maar op maandag 24 
februari heeft ze haar groot rijbewijs gehaald! De theorievragen waren moeilijk 
zodat de meeste deelnemers het niet haalden. Dat Pamela het wel in  één keer 
haalde was weer een bijzondere gebedsverhoring. Nu mag zij ook in de Ford 
bus rijden. Al met al veel om de Heer voor te danken. En we vergeten niet om u  
allen hartelijk te danken voor de steun en gebed van de afgelopen jaren.  

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