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Zoals bekend is het doel van onze komst in Ghana  het 
opzetten en beheren van een kindertehuis en het helpen 
van kansarme kinderen in deze samenleving. We hebben 
uw hulp nodig om door te gaan.

In  september  2008  verhuisden  wij  naar  Ghana  en   in 
december  konden  we ons  woonhuis  in  gebruik  nemen. 
Enige maanden later (in April) begon de bouw van het 
kindertehuis. 

In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan 
aan mensen om ons te helpen om het benodigde geld voor 
de  bouw  te  bijeen  te  brengen.  Hoewel  er  nog  geen 
definitieve  toezeggingen  zijn  gedaan  wat  betreft  rente-
loze leningen,  vertrouwen wij erop dat God in al onze 
behoeften  zal  voorzien.  Er  kan  momenteel  niet  verder 
gebouwd  worden  tot  er  voldoende  fondsen  zijn.  Er  is 
tachtigduizend  euro  nodig  om  het  kindertehuis  af  te 
bouwen.

U kunt ons helpen met voorbede voor deze zaak. Verder 
is  er  de  mogelijkheid  ons  te  helpen  met  een  renteloze 
lening  of  een  schenking.  In  dat  geval  kunt  u  contact 
opnemen  met  onze  secretaris  en  boekhouder,  Jan 
Nieuwenhuizen.

● Jan Nieuwenhuizen
Larikstraat 51,
3329 AJ  Dordrecht
tel. 078-6160755

Toch blijft de Heer werken op verschillende manieren. 
Uit  onverwachte  hoek  kwam weer  hulp.  We maakten 
nieuwe contacten in  Ghana door onze vriend Bernard 
(hij  is  een  evangelist  die  werkzaam  is  in  de  Volta-
provincie).  Afgelopen  dagen  stelde  Bernard  ons  voor 
aan  een  bijzondere  mevrouw:  Rev.  Victoria  Vitashie. 
(Rev. is kort voor Reverent en dat is een titel is voor 
iemand die benoemd is door een kerk). Deze vrouw is 
zeer  actief  binnen  het  Koninkrijk  van  God.  Ze  heeft 
overal  contacten,  werkt  voor verschillende  stichtingen 
en ze vereerde ons met een bezoek.

Sinds  begin  dit  jaar  is  er  een 
nieuwe regering in  Ghana.  De 
president, dr. Atta Mills, is een 
wedergeboren  Christen.  Hij 
wordt omringd door een groep 
pastors  die  voortdurend  voor 
hem  bidden  en  met  hem 
meereizen.  Er  is  ook  een 
gebedsgroep die iedere dag bidt 
in het huis van de president (the 
castle).  De  vrouw  die  wij 
ontmoetten  (Victoria)  is  een 
van  deze  voorbidders  die  de 

president  persoonlijk  kennen.  Zij  wil  ons  gaan 
voorstellen aan de First Lady van Ghana en aan enkele 
ministers. Wij hebben hun steun nodig met het opzetten 
van het kindertehuis. 

Rev. Victoria Vitashie en evangelist Bernard

Rev. Victoria heeft ook beloofd dat er financiële steun 
vanuit de regering zal zijn voor ons kindertehuis maar 
dat  wij  zelf  een  begin  dienen  te  maken  en  dat  het 
daarom  belangrijk is ons gebouw eerst klaar te hebben. 

We wachten af hoe God het verder gaat leiden. De Here 
zal zeker een weg banen.

Pamela en Abel groeten jullie allemaal uit Ghana.


