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De school voor kansarme kinderen is begonnen in ons Bethel-Shelter huis in Ghana. Dit is een fantastisch begin. Zo lang 
hebben we hier  naar  toe gewerkt en dankzij  uw steun en Gods zegen is  het zover gekomen!!  Als we terugzien op de 
afgelopen maand dan danken we de Heer Jezus voor Zijn voorziening en leiding. Op 14 januari konden we de deuren  
openen (door enige tegenslag konden we de datum 8 januari niet halen).

De schoolmeester Jonathan Commey (van de J.C. Memorial School) heeft ons 
geholpen met het zoeken naar weeskinderen in ons dorp Bortianor en Oshiyie. 
Nadat hij ons bericht bracht, dat hij tien kinderen had geselecteerd, is Pamela 
bij al deze gezinnen op bezoek geweest. Het gaat om kleine kinderen in de  
leeftijd 1 tot 3 jaar, die een vader of moeder hebben verloren. Het is zeldzaam 
als  kinderen  op die  leeftijd  beide  ouders  hebben verloren.  We werken  met 
opzet  met  kinderen  uit  onze  directe  omgeving  (op  advies  van  de  Sociale 
Dienst). 

Op  zaterdag,  12  januari, 
kwam  bisschop  “Sackey” 

bidden voor een zegen van de Heer. Hij is de voorganger van de grote 
Lighthouse Chapel waar zondags duizenden mensen samen komen en 
wij waren blij dat hij zelf wilde komen. “Sackey” sprak een krachtig 
gebed, zegende ons kinderwerk en knipte symbolisch een lintje door. 

De  eerste  dag  kwamen  de  moeders  en  pleegouders  ons  4  kinderen 
brengen. Ze moesten wel wennen en het was veel huilen geblazen. Ook 
zijn  kleine  Afrikaanse  kinderen  soms  wat  bang  voor  zo'n  bleek  wit 
gezicht van een Nederlander. Dus ik moet af en toe uit de buurt blijven 
totdat ze aan mij gewend zijn. Aan het einde van de eerste week hadden 
we 8 kinderen.

We hebben 2 schooljuffrouws gevonden die bij ons werken, Agnes en Millecent. Agnes heeft de meeste ervaring en we leren 
van haar methodes en zijn blij met haar. Millecent heeft geen ervaring maar ze kan heel goed omgaan met kinderen en is een 
enorme steun voor ons. Aan het einde van de eerste week, baden we ernstig tot God om ons de juiste medewerkers te geven 
die Hij gekozen heeft voor dit werk. De belangrijkste voorwaarde is toch dat alle kinderwerkers vol mogen zijn van Gods 
Geest, eerlijke en oprechte mensen. Tot onze verbazing kwam schooljuf Agnes de maandag daarop niet meer terug. We 
hoorden later dat haar vorige school haar had gevraagd om terug te komen en dat ze hen geld schuldig was. Hoewel Pamela  
de eerste dag erg verontwaardigd was dat een schooljuf zomaar kan wegblijven, herinnerden we ons de volgende dag dat we  
toch speciaal gebeden hadden voor de juiste mensen.  
 
We beginnen iedere dag met gezamenlijk gebed. De kinderen roepen allemaal “amen”. Dan zingen we bekende Ghanese 
kinderliedjes zoals: “Goodmorning Jesus, goodmorning to You ...”,  “If your happy and you know it clap your hands...” Alle 
kinderen in Ghana moeten van kleins af aan Engels leren spreken op school. Er zijn, in onze regio, 3 verschillende stam-
talen. In ieder huis wordt één van deze drie talen gesproken, afhankelijk van de etnische groep Ga, Akan of Ewe. Op  
Ghanese scholen wordt daarom Engels gesproken en dat leren de kinderen spelende wijs. Iedere morgen hoor ik ze roepen:  
“A for Appel, B for Bird, C for Cat, D for Dove,…”  Ondertussen is het donderdag, 24 januari. Heden is een nieuw kindje 
gebracht. Ze heet Catherine en ze is anderhalf jaar oud. Haar moeder is 4 dagen na de geboorte overleden en ze woont bij  
een tante. Ze heeft vandaag veel gehuild en Pamela heeft haar een tijdje op haar rug gedragen, daar vallen kinderen snel in 
slaap.  We  hebben  bij  elkaar  dan  reeds  11  kinderen:  Emmanuël,  Titus,  Princella,  Daniel,  Abraham,  Comfort,  Grace, 
Catherine, Emmanuël & Emmanuëlla (broer en zus) en David, de baby van Millecent.   

Ons doel is kinderen bij de Heer Jezus te brengen in gehoorzaamheid aan de 
woorden van onze Heere: “Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze  
niet”. We bidden dagelijks met en voor deze kinderen en brengen hen voor de 
troon van God in gebed. Blijf met ons mee bidden dat wij in de nabije toekomst 
het vertrouwen winnen van de Ghanese overheid en toestemming krijgen om 
kinderen dag en nacht op te vangen in het huis dat voor dit doel gebouwd is

Met de huidige steun en giften kunnen we maandelijks goed rondkomen. We 
willen nog wel graag de bestrating afmaken zodat niemand meer valt over de 
stenen. Het gaat om zo'n 65 m2. Wilt u hiervoor bidden?   

Wij danken iedereen in Nederland voor de steun en gebed.   ---   Abel en Pamela


