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In Ghana werd de afgelopen maand het Kerstfeest 
groots gevierd. Dat is hier het belangrijkste feest van 
het jaar en de hele maand december is het extra druk 
in de hoofdstad met  mensen die  uit  het  hele land 
komen  om  hun  kerstinkopen  te  doen.  De  kerken 
organiseerden  conferenties  en  samenkomsten  voor 
de Kerst en oudejaarsavond. Uitnodigingen werden 
in  de  stad  aangeplakt  op  grote  en  kleine  posters. 
Oudejaarsavond bezochten wij een kerkdienst in de 
Lighthouse Chapel  waar  duizenden mensen  bijeen 
waren gekomen. TV camera's zonden het “life” uit 
op de nationale televisie. Ghana is zo'n uitgesproken 
Christelijk land en de hele maatschappij is er door 
veranderd.  Nochtans  veel  armoede  en  werke-
loosheid.

Af en toe zien we zulke mooie grote reclameborden 
in de stad, die moeten we met jullie delen. 

Pamela heeft  een 
oma  die  erg  oud 
is  maar  niemand 
weet  haar  leef-
tijd.  Ze  wordt 
verzorgd  door 
haar kinderen. De 
familie  wilde 
eens  een  feestje 
voor  haar  maken 

omdat het nu nog kan. Ze naaiden een mooie jurk 
voor  oma,  kookten  een  speciale  maaltijd  en  wij 
maakten wat foto's. 

De  waterput  naast  ons  huis  is  klaar.  De  arbeiders 
hebben er ruim een maand aan gewerkt. Het is 15 
meter  diep  geworden.  Komende  dagen  installeren 
wij een speciale waterpomp die het bronwater naar 
de voorraadtank pompt.    

Ik  wil  proberen 
er  een  mooi 
deksel  op  te 
maken  met  een 
afdakje,  een  em-
mer  en  een  slin-
ger om de emmer 
te  laten  zakken. 
We  moeten  ten-
slotte ook zonder 

elektrische pomp water kunnen putten.

De  constructie 
van  het  kinder-
tehuis is de hele 
maand  door 
gegaan.  Boven-
op  de  muur  is 
een  rand  van 
gewapend beton 
gemaakt.  Daar 
boven  op  zijn 

balken  gelegd  met  holle  blokken  er  tussen  in. 
Boven op de blokken wordt  beton gestort  en dit 
vormt dan de vloer van de bovenverdieping.

In  de  komende 
weken  bouwen 
we,  zo  de  Heer 
wil,  verder  om-
hoog. We hopen 
het dak er op te 
kunnen  maken 
maar eerlijk ge-
zegd  is  er  nog 
veel  geld  nodig 

om het  kindertehuis  af  te  maken.  Aan de andere 
kant weten dat God zal voorzien op zijn tijd. Wij 
bidden en leggen het in de handen onze Heer. Op 
zijn tijd zal het af komen.

We  danken  de 
Heer Jezus voor 
wat  er  in  2009 
allemaal  bereikt 
is en we danken 
u voor uw steun 
en gebed.

Wij  wensen  ie-
der  in  Neder-

land  een  gezegend  en  voorspoedig  2010  toe. 
Pamela en Abel groeten jullie allemaal uit Ghana. 


