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Nieuwsbrief stichting Bethel-Shelter Ghana
– Februari 2017  –

Het werk van Bethel-Shelter groeit en ieder jaar helpen we
meer  kinderen.  De  dagopvang  (crèche en  kleuterschool)
omvat momenteel 44 kleine kinderen en 13 andere kinderen
worden  gesteund  op  de  basisschool.  We  zijn  enorm
dankbaar  voor  de  mensen  die  een  kindje  sponsoren  en
sommigen van u doen dat al jaren. Daar naast ervaren we
ook dat God met ons is. Vaak komt er op wonderbare wijze
voorziening en antwoord op gebeden in moeilijke situaties.
Zoals een schoolbus voor de kinderen in 2013 en het nieuwe
dak in 2015 en de waterput eind 2016.  

Regelmatig zien we kinderen in schooluniform rondhangen
in  de  buurt  tijdens  klasuren.  Meestal  zijn  deze  kinderen
weggestuurd uit de klas omdat ze niet konden betalen voor
een  proefwerk  of  kopieergeld.  Op  een  dag  werd  ik
aangeklampt door een groepje van vijf of zes meisjes, zo'n
13 jaar oud,  die  ook waren weggestuurd uit  hun klas.  In
zo'n situatie probeer je altijd te helpen. Eén van de meisjes
vertelde hoe ze de vorige avond thuis niets te eten hadden en
hoe  hun  moeder  wanhopig  was.  Na  een  gesprek  met  de
moeder  hebben  we  hun  kleinste  zusje  geplaatst  op  onze
Bethel-LoveCare opvang om dit gezin te helpen (het meisje
met  het  gele  shirt  op  de  groepsfoto).  Dit  is  slechts  één
voorbeeld hoe we regelmatig een nieuw kindje plaatsten.  

Op de  foto  hiernaast  ziet  u  twaalf  kinderen  die  nog  niet
gesponsord worden.  Sinds  er zoveel  kinderen zijn  zonder
sponsor,  is  er  niet  makkelijk  voor Pamela  om iedere  dag
eten op tafel te zetten maar ze doet echt haar best om zo
goed  mogelijk  voor  hen  te  koken  met  de  middelen  die
beschikbaar zijn. Alle kinderen krijgen even goed te eten of
ze  nu  wel  of  niet  gesponsord  worden.  Maar  we  willen
vriendelijk  vragen aan hen die  deze  nieuwsbrief  lezen en
nog geen kindje ondersteunen of u wilt overwegen ook een
kind te helpen voor € 25/mnd.  

In februari  zijn we Bijbels  wezen brengen bij  twee gevangenissen
nabij de stad Cape Coast. Deze keer ging het om totaal 1150 Bijbels.
De eerste 300 Bijbels werden met blijdschap en gejuich ontvangen in
het  kamp  (een  laag  beveiligde  afdeling).  Ik  mocht  een  korte
boodschap  brengen  waarbij  ik  vertelde  dat  de  Heer  ons  heeft
opgedragen "Hem" te  bezoeken als  Hij  ziek is  of  honger heeft  of
gevangen  zit.  Als  we  het  doen  aan  een  van  de  minste  van  zijn
discipelen, hebben we het aan Hem gedaan.  
 De 2e gevangenis was nieuw voor ons: een hoog beveiligde afdeling
voor zware criminelen. We werden wel hartelijk ontvangen door de
bewakers die zelf ook graag een Bijbel wilden maar de gevangenis
directeur was zo streng en stuurde ons gewoon weg. Hier komen we
alleen binnen met een speciale vergunning die onze collega Robert
(van het Bijbelgenootschap) probeert te regelen. We mochten wel een gesprek hebben met een gevangene die 25
jaar straf had. Hij vertelde ons hoe blij ze zouden zijn met een eigen Bijbel.  Laten we samen bidden dat we
spoedig een open deur krijgen om deze laatste Bijbels hier ook binnen te krijgen. 

 --- 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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