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Begin  december  zijn  Pamela  en  ik  verhuisd  naar 
onze  eigen  woning.  Uiteindelijk  is  het  huis 
bewoonbaar geworden.  Wij  zijn het  eerste huis  in 
deze buurt waar s' avonds licht brandt (dankzij het 
aggregaat). Er is nu gewoon stromend water en een 
normale WC en douche en zo kunnen we met een 
gerust hart gasten ontvangen. 

De eerste week was wennen voor ons. We voelden 
ons alleen op zo'n groot terrein. Daarom hebben we 
voorlopig  een  “security  man”  (bewaker).  Uit 
verschillende hoeken werd ons dat geadviseerd. Als 
we weg gaan,  blijft  hij  en houdt  een oogje in het 
zeil.

Hoewel  we nu in  ons  huis  wonen is  het  nog niet 
helemaal  klaar.  De  keuken  moet  nog  afgemaakt 
worden.  De  timmerman heeft  de  afgelopen dagen 
keukenkastjes voor ons gemaakt.  We wachten nog 
op een aansluiting voor de wasmachine en voorlopig 
wassen we met de hand. Het wasgoed droogt door 
het  over  de  buitenmuur  te  hangen.  Het  aggregaat 
brengen  we  's  nachts  telkens  naar  binnen  maar 
binnenkort komt er een kooi overheen.

We hebben echt uitgekeken naar de komst van Tim 
en  Mirjam  uit  Nederland.  Ze  arriveerden  op  16 
december, midden in de nacht. We wachtten een uur 
bij  de  uitgang en ja,  uiteindelijk  kwamen ze  naar 
buiten. Wat een blij weerzien. Wij wonen te ver van 
het vliegveld en daarom brachten we Tim en Mirjam 
de  eerste  nacht  naar  het  huis  van  onze  vrienden. 
Daar  konden ze  uitrusten  van  hun lange  vliegreis 
(via Casablanca). 

De  volgende  dag  mochten  we  Tim  en  Mirjam 
meenemen  naar  ons  huis.  Daar  overhandigden  ze 
ons  alle  cadeautjes  en  kaarten  uit  Nederland.  We 
willen iedereen hartelijk bedanken.

Pamela en ik zijn de Heer Jezus dankbaar voor alle 
zegeningen  die  wij  zien.  De  komst  van  onze 
vrienden uit  Nederland is een grote bemoediging 
voor ons. 

Zaterdag, 20 December, maakten we een reis naar 
het dorpje “Avesive” aan de grens met Togo. Daar 
bezochten  we  de  kinderen  van  een  grote 
basisschool  en  een  kerk  die  daar  recent  is 
gekomen. We werden verwelkomd door een grote 
groep kinderen die achter de auto aan renden. Later 
hoorden we dat wij de eerste blanke mensen in het 
dorp waren.

Eerst  was hele  dorp vol  afgodendienst.  Toen het 
evangelie  werd  gepredikt,  bekeerden  zich  een 
aantal mensen en een kerk werd gesticht. Daarna 
werd een school opgezet. De school is de enige in 
de wijde omgeving en daarom komen er dagelijks 
wel zo'n 400 kinderen. 

Pamela,  Abel,  Tim  en  Mirjam  groeten  jullie 
allemaal uit Ghana.


