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Deze maand zijn we bezig met het afmaken van de 
omheiningsmuur. De afgelopen maanden hebben we 
gebeden  voor  financiën  en  begin  Januari  was  er 
voldoende geld binnen om deze klus af te maken. 
We danken ieder die iets heeft geschonken aan de 
stichting.  

De muur is iets hoger geworden zodat niemand er 
makkelijk  overheen  kan  klimmen.  Dat  was  nodig 
omdat wij het eerste huis in de omgeving zijn dat 
bewoond is en we voelen ons erg bekeken. 

Deze maand hebben we ook een paar waakhonden 
gekregen.  Een  vriend  schonk  ons  een  jonge 
herdershond en Pamela's familie regelde twee kleine 
puppy's voor ons.

Pamela is een paar dagen erg ziek geweest. Ze kreeg 
koorts en erge pijn in haar nek. Van de dokter kreeg 
ze een injectie en medicijnen en we danken de Heer 
dat ze weer beter is. We slapen vanaf nu wel onder 
een  muskietennet.  De  muggen  verspreiden  niet 
alleen malaria maar ook hersenvliesontsteking. 

Zelf  voel  ik  (Abel)  mij   veel  beter  dan  in 
Nederland. Ik was altijd erg moe en slaperig. Nu 
ben ik fit en wakker. Dit is zo'n zegen. 

We  begrijpen  dat  jullie  je  misschien  afvragen 
wanneer  wij  beginnen  met  het  kindertehuis.  We 
zijn bezig met het registreren van een stichting in 
Ghana.  Hiermee  krijgen  we  de  legale  status  om 
kinderen op te vangen en zijn  we bekend bij  de 
overheid en sociale dienst. 

Verder is  het  onze wens om het  grote huis af  te 
bouwen,  waar  we  vijf  jaar  geleden  de  fundering 
van gelegd hebben. In dat huis kunnen we zeker 
25-30  kinderen  opvangen.  De  bouwtekening  is 
klaar  en  de  begroting  is  gemaakt  door  twee 
onafhankelijke partijen. 

Er  is  geld  nodig  om  door  te  gaan  met  onze 
bouwplannen.  We  vertrouwen  op  God  die  heeft 
beloofd te voorzien in al onze behoeften naar zijn 
rijkdom in Christus Jezus. 

Een voorbeeld voor ons is de de bijbelschool van 
“Jeugd  met  een  Opdracht”  in  Ghana  (YWAM). 
Deze school  is  opgezet  door  een zekere  Faithful 
Biney. Hij vertelde ons hoe hij in 1985 begon met 
alleen  een  stuk  grond.  Dagelijks  gingen  ze  daar 
naar toe om te bidden voor Gods voorziening. Nu 
is  het  een  voorbeeld  school  van  YWAM  en 
jaarlijks komen er mensen uit de hele wereld om 
daar  een opleiding te  volgen.  Ook Pamela  en ik 
hebben  daar  beide  in  1995  de  bijbelschool 
doorlopen (DTS).

Pamela en Abel groeten jullie allemaal uit Ghana.


