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De moeder van een tweeling heeft hart- en nierproblemen. Ze moet regelmatig
naar het ziekenhuis en het gaat helemaal niet goed met haar. Afgelopen week
probeerde ze naar ons huis toe te lopen maar moest overal stoppen om uit te
rusten. Toen ze na een uur arriveerde, wilde ze geld lenen voor het hoognodige
ziekenhuisbezoek. Nadat wij  haar het geld gaven, viel  ze  op haar knieën en
begon luid te huilen uit dankbaarheid en omdat Pamela zei: “Je hoeft ons niet
terug  betalen,  wij  geven  geen  leningen”.  Natuurlijk  moeten  we  haar  twee
kinderen ook opvangen. Op de  foto (links) de tweeling bij Pamela op de arm.
De  twee  meisjes  hebben  bijzondere  namen:  Gold  &  Diamond (goud  en
diamant). De vader van de tweeling komt uit Nigeria en daar geven ze kinderen
zulke aparte namen. We geloven dat God hen op ons pad heeft gebracht en we
vragen gebed voor de moeder omdat ze ernstig ziek is en zegt moslim te zijn.
We  hebben  haar  verteld  dat  alleen  Jezus kan  helpen.  Bid  maar voor  haar
genezing en redding 

Inmiddels zijn er 41 kinderen die dagelijks komen (17 jongens en 24 meisjes)
maar soms ontbreken er een paar. Als het te lang duurt, gaan we ze zoeken.
Vanmorgen ging Pamela op zoek naar een klein jongetje die Lloyd heet. Hij
was al twee weken afwezig. Het bleek dat z'n oma hem thuis wilde houden
omdat ze hem te mager vond. Lloyd was zo blij om Pamela te zien en het
lukte Pamela hem mee te krijgen. Bij ons in huis kreeg hij gelijk een stevige
maaltijd met extra voedingsmiddelen. We vermoeden dat z'n oma hem niet
de juiste voeding kan geven. Voor Lloyd is het ook fijn dat hij een sponsor
heeft  in  Nederland  die  hem af  ten  toe  een leuk  kaartje  stuurt  waar hij
telkens erg blij mee is. U kunt ook een kaartje sturen naar de kinderen via
onze postbus: P.O.Box WJ 962, Weija-Accra, Ghana. 

In  januari  ontvingen  we  per  post  een  doos  vol  hand-
gemaakte kleden uit België. In de vorige nieuwsbrief kon
ik er niet over  schrijven omdat er zoveel andere dingen te
melden waren (het is nooit saai in Ghana). Een paar dames
uit  Meulebeke,  België,  maakten de  kleden met  heel  hun
hart. Vorig jaar maakten ze ook alle schooluniformen op
maat. Daarna zijn ze begonnen kleden te maken. De eerste
gebreide kleden waren van wol, maar dat was wat te warm
voor Afrika en gaan de kinderen van zweten. Nu is zuster
Rosette katoenen kleden gaan breien en zuster Christiane
naait katoenen  kleden.  Het  zijn  lappendekens  waar  de
kinderen op kunnen slapen. We zijn deze dames uit België
heel  erg  dankbaar.  Ook  zuster  Elisabeth  Kriek  uit
Sliedrecht naaide etuitjes met namen van de kinderen er
op  en  vulde  ze  met  potloden.  Alle  kinderen  hebben
ondertussen een etuitje met hun naam er op. 

Het weekend van 14 februari mocht ik een zendingsreis maken naar Hohoe (240 km). Daar hebben we goede
contacten met Robert Botsyoe van het Bijbelgenootschap. Robert heeft een toegangspasje voor alle gevangenissen
waar wij als buitenlanders alleen niet binnen komen. Zo heeft Robert in het afgelopen jaren 9 gevangenissen
bezocht en voorzien van Bijbels, soms samen met evangelist Johan Schep en Hans de Jongh jr. Steeds opnieuw
kwam er een oproep vanuit het hoofdkantoor van de gevangenis of wij willen doorgaan met dit goede werk. Ze
gaven Robert een kaart waar alle gevangenissen op staan. Het blijkt dat we nog 33 andere gevangenissen kunnen
voorzien van Bijbels. Toen we zochten naar een oplossing, schreef een vriend uit  Nederland dat hij  wil gaan
helpen om deze Bijbels te bekostigen! Dat was een bijzondere gebedsverhoring want ik had niemand gevraagd.
God blijft steeds voorzien zodat Zijn werk door gaat. Wij danken jullie allemaal in het bijzonder voor ieder gebed
en iedere gift waardoor het werk blijft doorgaan. 

      -- Ontvang de hartelijke groeten van  Abel & Pamela --

We zijn dankbaar voor uw giften op rek.nr. NL05 ABNA 0487 4393 41 t.n.v. “Stichting Bethel-Shelter Ghana” te Sliedrecht.
De stichting is geheel afhankelijk van giften en heeft de ANBI-status. Dit betekent dat een gift aan de stichting fiscaal aftrekbaar is.
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