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We hebben veel zegen gezien op het kinderwerk in 2013. De Heere God heeft steeds voor-
zien in alles wat nodig was en het heeft ons aan niets ontbroken. Maar de nood om ons heen is 
groot en er zijn veel kinderen in moeilijkheden. We zochten visie hoe nu verder te gaan en hebben deze zaak ook  
voorgelegd aan het bestuur van de stichting in Nederland. Zij bemoedigden ons om door te gaan! Na gebed en  
overleg is daarom besloten om het kinderdagverblijf flink uit te breiden. Dankzij de bus kunnen we kinderen die  
iets verder wonen nu halen en brengen. Pamela is begin januari op huisbezoek geweest bij probleemgezinnen in het  
dorp Bortianor ten oosten van ons en het dorp Kokrobite ten westen van ons. Overal zijn gezinnen waar een vader 
of een moeder jong overleden is. Moeders sterven te vaak bij de geboorte van een (volgende) baby en de andere  
kinderen blijven achter zonder moeder. Juist in zulke gevallen wil Bethel-Shelter helpen. Uiteindelijk  hebben wij  
15 nieuwe kinderen geaccepteerd met als enige voorwaarde dat de verzorgers ons een weegkaart met naam en 
geboortedatum  van  het  kind  kunnen  geven.  De  baby-weegkaart  van  de  kliniek  gebruiken  wij  als  een 
geboortecertificaat voor een goede administratie. 

Na de vakantiedagen is het kinderdagverblijf op 14 januari weer geopend met de 16 
kinderen van vorig jaar. En een week later zijn we begonnen met halen en brengen 
van de nieuwe kinderen. Het is een hele verandering. Iedere morgen vertrekt de de bus 
om acht uur 's morgens. Onderweg pikken we overal kinderen op en na drie kwartier 
zijn we terug met een wagen volgeladen. Om half vier 's middags starten we de wagen 
weer en brengen de kinderen terug. Voorlopig is Abel de chauffeur totdat Pamela ook 
haar rijbewijs “C” heeft gehaald. Rijden is moeilijk doordat de wegen smal zijn en vol 
met gaten. 

Een hard  werkende  zuster  uit  Sliedrecht  heeft  prachtige 
etuitjes gemaakt met de namen van onze kinderen er op en 
gevuld met Nederlandse kleurpotloden.  We ontvingen de 
doos met etuitjes en speelgoed deze maand via de post. De 
kinderen  van  onze  dagopvang  laten  het  trots  zien. 
Verschillende mensen uit gemeente Nieuw Leven hebben 
hier aan bij gedragen en worden hartelijk bedankt namens 
de  kinderen.  Hoewel  wij  ons  hebben  voorbereid  op  15 
nieuwe  kindertjes,  zijn  er  deze  week  daadwerkelijk  8 
gekomen. We hoorden dat anderen op zoek zijn naar hun 
weegkaart voor registratie. Als ze toch niet mochten komen 
dan zijn er nog vele andere kinderen die hulp nodig hebben 
en  graag  zouden  willen  komen.  Ik  zie  de  kinderen  als 
golven aankomen. Het werk zit in een stroomversnelling. 
Voor alle nieuwe kinderen zoeken wij eigenlijk ook weer nieuwe sponsors uit Nederland. Twee vrienden stuurden 
ons al bericht dat ze een kindje willen gaan helpen. Daar zijn we heel blij mee (meer mensen zijn welkom).

Om even twee nieuwe kinderen aan jullie voor te stellen: Een tweeling: 
Twee jongetjes van 2 jaar oud. Ze heten Oko en Ate en ze zijn heel 
schattig. Hun moeder is overleden en hun vader wil of kan niet voor hen 
zorgen.  Andere  familieleden  hebben  zich  over  hen  ontfermd  maar 
vroegen onze hulp. Ze passen  qua leeftijd heel goed en zullen, zo de 
Heer wil, nog jaren bij ons zijn.    

Er  is  gewerkt  aan  een  promotie-filmpje  van  het  werk  van  Bethel-
Shelter.  Onze oprechte  dank gaat  uit  naar  Johan en  Linda  Schep en 
Marcel Koopman. Klik  hier om de film van 10 minuten te bekijken. 
Tevens is de web-site van de stichting helemaal vernieuwd en zijn er 

veel nieuwe foto's te zien. Kijk maar eens op www.bethel-shelter.com. We danken zuster Betty uit Sliedrecht voor 
haar werk aan de web-site. 

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