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We danken de Heer voor de zegen die we ervaren met de dagopvang 
van  kleine  kinderen.  We  hebben  een  leuk  groepje  en  ze  zijn  nu 
helemaal  gewend  (geen  angst  meer  voor  bleke  gezichten  uit 
Nederland). We zien ze groeien in hun ontwikkeling. Vooral mooi om 
te zien is hoe ze het “Onze Vader” helemaal kunnen bidden hoewel ze 
er nog niets van begrijpen. Aan het einde van het gebed roepen ze 
iedere morgen in koor: “Jesus the best, always de best, super!” 

De kinderen leren nieuwe Engelse woorden die ze moeten nazeggen. 
“the  sun”  roept  juffrouw  Millecent.  “The  sun”  antwoorden  de 
kinderen.  Een  tekening  op  het  bord  moet  het  uitleggen  maar  ze 
begrijpen het nog niet. Dan neemt de juffrouw ze mee naar buiten en 
wijst  omhoog:  “the  sun”.  Die  les  zullen  ze  niet  weer  vergeten. 
Millecent ontpopt zich als een echte lerares die overwicht heeft over 

de kleine kinderen. Ze is zelf ook verbaasd. Haar vader heeft haar, na de Junior High School, niet verder laten leren. 
Dat is ongeveer MAVO niveau. Maar ze geeft zo goed les en leert de kinderen zoveel nieuwe dingen. Vooral de 
versjes zijn leuk, vele liedjes en dansjes die de kinderen ook leuk vinden. 

We baden voor een extra persoon en kregen Monica. Ze is even 
trouw als Millecent en helpt met alle praktische dingen en is echt 
een  antwoord  op  ons  gebed.  Over  praktische  dingen gesproken: 
enkele kinderen zijn niet zindelijk en waarschuwen ons niet om hen 
naar  het  toilet  te  brengen.  U begrijpt  dat  er  dan altijd een hoop 
schoonmaakwerk is en het is extra fijn dat de plastic stoelen en de 
betegelde  vloer  goed  schoon  gemaakt  kunnen  worden  (hygië-
nisch).  Iemand  in  de  stad  Accra  verkoopt  Nederlandse  “dikke 
bleek” (die gele flessen) waar Pamela dankbaar gebruik van maakt. 

Af en toe zijn kinderen ziek met vreemde kwalen voor Nederland, 
bv.  malaria.  We  behandelen  de  kinderen  met  speciale  kinder-

medicijnen  voor  mala-
ria.  Soms  gaat  Pamela  de  kinderen  opzoeken  als  ze  niet  komen  en 
behandelt ze hier ter plekke. We hebben een ziekenzaaltje gemaakt, een 
kamer met 2 bedden voor zieke kinderen. We kunnen de (pleeg) ouders 
niet  altijd  vertrouwen  met  medicijnen  omdat  velen  analfabeet  zijn  en 
anderen  gaan  soms  weer  te  nonchalant  om  met  hun  kinderen.  Veel 
kinderen uit onze omgeving slapen 's nachts in de open lucht omdat het  
erg benauwd is in hun kleine overvolle woningen maar buiten worden ze 
gestoken door muskieten. De ziekenzorg voor onze kinderen gaat goed en 
we brengen hen ook steeds bij de Heer Jezus in gebed. 

Reeds enkele maanden is er een groot tekort aan elektriciteit  in Ghana. De gastoevoerleiding op de zeebodem is 
beschadigd door een schip en dit veroorzaakt een tekort aan gas voor de krachtcentrale.  
De andere (water) krachtcentrale kan niet het hele land voorzien van stroom zodat er 
iedere  dag  stroomstoringen zijn.  Onze generatorset  heeft  veel  gedraaid,  reeds  4194 
draaiuren  sinds  wij  in  Ghana  wonen.  Dit  voorkomt  voedselbederf  en  houdt  onze 
diepvries en koelkast gekoeld. Ook een voorraad kostbare insuline ligt in de koelkast. 
Nu is de generator weer defect geraakt en het kapotte onderdeel is dit maal kostbaar. Na 
overleg  besloten  dat  we  een  nieuwe,  iets  grotere  generator  gaan  aanschaffen.  De 
huidige generator is ons goed bevallen en het grotere model van dit type kost ongeveer  
€ 1.600 maar we stellen ook hierin ons vertrouwen op God onze Vader in de Hemel, die 
ongetwijfeld zal voorzien. 

We verblijden ons in het medeleven van onze vrienden in Nederland en alles wat daardoor reeks bereikt is. Iedere dag  
ervaren we ook hoe God met ons is, in Ghana, zoals Hij ook met u is in Nederland. Laten we Hem voortdurend  
danken voor alle zegeningen die Hij geeft.      ------      Ontvang de hartelijke groeten van  Abel en Pamela    ------


