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Deze maand is de omheiningsmuur afgemaakt. We 
zijn erg blij met de stevige muur die er nu netjes uit 
ziet.  De  bouwvakkers  zijn  nu  begonnen  met  een 
stukje  bestrating  vanaf  de  poort  tot  het  huis.  De 
straatstenen  worden  hier  ter  plekke  gemaakt  en 
moeten nu drie weken drogen voordat  ze gebruikt 
gaan worden.

We zijn afhankelijk van onze kleine generator voor 
de  stroomvoorziening.  Het  is  een  nieuw type  dat 
extra  zuinig  is  met  benzine.  We  gebruiken  de 
generator echter elke dag en halverwege deze maand 
ging het apparaat onverwachts kapot. Vele uren zijn 
de  monteurs  hier  bezig  geweest,  in  primitieve 
omstandigheden maar ze konden het niet maken. We 
wachten  op  onderdelen  uit  Nederland.  Gelukkig 
kregen  we  van  een  familielid  (van  Pamela)  een 
zolang andere generator te leen.

Voor drinkwater hebben we een grote tank die we 
om de twee weken laten bijvullen. Het water wordt 
per vrachtwagen gebracht. 

Op donderdag, 19 feb, kwam er 's middags zo maar 
een slang het terrein op. Hij schoot recht op  één 
van de arbeiders  af  maar  de  jongens konden het 
dier in een hoek drijven en dood slaan. Het klinkt 
erg maar een slang kun je niet over z'n kop aaien. 
Nog geen uur  later  kwam er  nog een  slang.  We 
begrijpen niet hoe dit kon maar gelukkig heeft de 
Heer heeft ons bewaard voor een slangenbeet. Er 
zijn hier veel slangen en in het donker jagen ze op 
kikkers en muizen. Het is vreemd dat ze overdag 
actief zijn.

Hoewel  wij  ons  zo  goed  mogelijk  hadden 
voorbereid in  Nederland hadden we niet  gedacht 
aan een internationaal rijbewijs. Helaas kon ik dat 
hier  niet  krijgen.  Een  andere  optie  was  een 
Ghanees rijbewijs maar dat wilden ze niet zo maar 
afgeven aan  mij  (als  buitenlander).  Na  voorbede 
voor deze zaak gingen opeens deuren open. Ik heb 
enkel een ogentest gedaan, een vingerafdruk gezet, 
en mijn Nederlandse rijbewijs  is  omgezet  in  een 
Ghanese versie.

De bouwplannen voor het kindertehuis gaan door 
en mede door de steun van jullie in Nederland. We 
zijn zeer verblijd met de giften die binnenkomen 
bij de stichting.

Deze  week maken  we  enkele  wijzigingen  in  het 
bouwtekeningen.  Misschien  kunnen  we  in  maart 
dan al beginnen met de bouw.

Pamela en Abel groeten jullie allemaal uit Ghana.


