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Vorige maand hebben we in overleg met de stichting 
definitief besloten hoe het kindertehuis er uit moet 
gaan zien.  Het  zal  een ruim huis worden met  zes 
grote  slaapkamers,  een  eetzaal,  een  keuken, 
woonkamer en verschillende Wc's en douches.  

Begin  april  is  de  bouw  van  het  kindertehuis 
begonnen!  We  bouwen  in  fasen  en  betalen  de 
aannemer per bouwfase. Op 6 april was er precies 
voldoende geld binnen om te starten. 

De  eerste  klus  is  de  uitbreiding  van  de  oude 
fundering  t/m de  eerste  vloer.  Er  werd  de  eerste 
dagen een hoop gegraven.

Ondertussen is om de oude fundering heen gegraven 
en nieuwe muren zijn gemetseld. Op de hoekpunten 
worden kolommen gemaakt van gewapend beton. 

Er wordt hier overigens heel anders gewerkt dan in 
Nederland en het is best interessant om te zien. Het 
zal in ieder geval een sterk bouwwerk worden van 
beton. 

Tot  onze verassing is  de  overheid begonnen met 
het plaatsten elektriciteitspalen. Anders hadden wij 
zelf  de  kosten  moeten  betalen  maar  nu  doet  de 
overheid het.  Dit  is  echt  een gebedsverhoring en 
we hebben er echt naar uit gezien.. Terwijl ik dit 
schrijf,  worden twee palen geplaatst  niet ver  van 
ons  huis.  Waarschijnlijk  zullen  wij  eind  mei  of 
begin juni aangesloten worden op het net. 

We maken hier nog veel mee en zelfs Pamela moet 
weer helemaal wennen aan Ghana. Het valt ons op 
hoeveel verkeersslachtoffers hier vallen en daarom 
vragen  we  jullie  gebed  voor  bescherming  in  het 
verkeer  want  het  is  echt  nodig  hier.  Op  Goede 
Vrijdag zijn twee kinderen van pastor “Eastwood 
Anaba” omgekomen in een auto-ongeluk. Iedereen 
in Ghana is geschokt want deze man is bekend en 
geliefd hier.

Wij  ervaren  elke  dag  Gods  bescherming  en 
liefdevolle zorg. Daarom danken wij ook ieder die 
het mogelijk maakt voor ons om hier te zijn.

Een voorbeeld voor  ons  in  George Müller.  Deze 
man leefde zo'n 100 jaar geleden in Engeland en 
hij  bouwde  meerdere  kindertehuizen.  Zijn 
gebedsleven is bijzonder. Hij vroeg nooit om geld 
maar bad voortdurend en bracht elke nood bij de 
Heer in gebed. 

Op  gelijke  wijze  hebben  wij  al  maanden  lang 
ervaren hoe de Heer steeds voorziet op het juiste 
moment. Hij weet wat wij allemaal nodig hebben 
en het  is  Zijn werk.  Hij  vraagt  ons alleen om te 
bidden en Hem te vertrouwen.

Pamela en Abel groeten jullie allemaal uit Ghana.


