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Het is vandaag de laatste dag van april en het is paasvakantie in Ghana en in Nederland. We 
hebben onze 26 kinderen van de dagopvang ook vakantie gegeven want we waren behoorlijk 
moe. Pamela is naar haar oma's dorp gereisd want daar komen ze regelmatig samen met andere zus-
ters om enkele dagen te bidden. Deze keer wordt er vooral ook gebeden om ons voor te bereiden op het laatste en 3e 
seizoen van het Ghanese schooljaar. Ik blijf op het Bethel-Shelter huis passen. Deze vrije dagen kan ik nu goed benutten 
om nieuwe vergunningen te regelen, de auto te repareren en onze administratie bij  te werken en zelfs de muizen te  
vangen die onze papieren opeten. En bidden tot God moeten we altijd en overal doen want er staat toch geschreven dat  
we moeten  bidden zonder ophouden.  De laatste dagen voor de paasvakantie waren bijzonder druk. De onderwijzers 
hadden erg hun best gedaan om de kinderen Bijbelverhalen, letters, cijfers, vormen en kleuren te leren en hebben de hele  
week de kinderen hierover overhoord.  Ze kregen een echt  rapport  mee naar huis.  Voor Pamela was het  koken het  
belangrijkste. Ze organiseerde speciaal eten op de laatste schooldag voor de vakantie. De kinderen smulden en kwamen  
in hun beste kleding. We zijn zo dankbaar naar God toe dat wij dit werk mogen doen voor de allerarmsten.

De  laatste  dag  voor  de  vakantie  hadden  we  nog  iets 
georganiseerd. We hadden een unieke kans om 2000 boekjes 
“Jesus, He lived among us” te brengen op 5 scholen in het 
oosten van Ghana waar we twee dagen voor reisden. Hart-
verwarmend  was  de  warme  en  dankbare  reactie  van  de 
Ghanese scholen op de boekjes. Op iedere school werden de 
kinderen verdeeld in 2 groepen. Eerst de oudere kinderen 
van de Junior High School en daarna de basisschool kinde-
ren, klas 4, 5, en 6. Voor beide groepen mochten we 5 minu-
ten het evangelie brengen en hen uitnodigen de Heer Jezus 
aan te nemen en het boekje te lezen. De reactie was telkens 
zeer positief. De kinderen wilden allemaal heel erg graag 
het boekje hebben en ze leken allemaal al de Heer Jezus te 
hebben  aangenomen  (zo  lijkt  het  he).  Echt  heel  gewoon 
voor Ghana maar heel bijzonder in de rest van de wereld 
denk ik. Dan voel ik me weer eens bevoorrecht om hier te mogen zijn want Ghana is een paradijs voor een evangelist.
Na de vakantie gaat ons kinderwerk weer verder. Het kost best moeite om iedere maand alle kinderen eten te geven en  
netjes te kleden en de onderwijzers een vergoeding te geven. We zijn daarom nog steeds op zoek naar vrienden die nog 
geen kindje geadopteerd hebben en misschien een van onze kinderen zouden willen adopteren (sponsoren). In de vorige  
nieuwsbrief hebben we 5 kinderen voorgesteld maar er was geen reactie op gekomen. We hebben vernomen dat de  
gemeente Nieuw Leven te Sliedrecht enorm gegroeid is en mijn hoop is dat enkele nieuwe mensen uit die gemeente nog 

een kindje zouden willen sponsoren. Dus neem ik vrijmoedigheid om de kinderen nog eens te noemen: 

• Ate Yasdi Ayaa is een jongetje van 2 jaar. De moeder van Ate is overleden bij de geboorte van 
een  tweeling.  “Ate”  is  een  van  een  tweeling.  Nu woont  de  tweeling  bij  hun oma.  Omdat 
kinderen in Ghana bijna allemaal een Engelse naam krijgen, hebben wij hem Joseph genoemd.
   

• Oko Okai Ayaa is de tweeling broer van Ate en dus ook 2 jaar oud. Soms moeten we hem 
bestraffen als hij  boos wordt en wil vechten want hij is voor niemand bang. Vanwege zijn 
strijdlustige karakter hebben we hem Jozua genoemd.   

• Florence Tagoe is 4 jaar oud. Florence haar moeder is 6 maanden geleden overleden bij de 
geboorte van een nieuw zusje. Florence woont sindsdien bij haar tante. Inmiddels kan ze weer 
lachen en ze vliegt ons in de armen. Iedere morgen haalt de bus haar op in Kokrobite, een 
dorpje dicht in de buurt van het Bethel-Shelter huis. 

• Nancy Ameley Ayi is 2 jaar oud. Haar moeder is overleden en ze woont ook bij een familielid 
in Kokrobite. Nancy is ook een rustig en stil kindje en ze begint te wennen aan het Bethel-
Shelter huis zodat wij haar beter leren kennen. 

• Lydia is haar naam maar veel meer weten we niet van haar. Ze lijkt ongeveer 4 of 5 jaar oud. 
We weten alleen dat Lydia's moeder overleden is en dat niemand weet wie haar vader is. Alleen 
de moeder kan het  weten maar zij  is  dus overleden.  Tot zover het  bericht  over de laatste 
kinderen die wij verzorgen. Hartelijk dank voor uw voorbede en medeleven.  
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