
Nieuwsbrief stichting Bethel-Shelter Ghana
   --  Januari 2015 –

Na de vakantieperiode is de kinderdagopvang op 13 januari weer geopend en draaien we op volle 
toeren. Het aantal kinderen varieert per dag van 25 tot 29 kinderen die we zo goed mogelijk verzorgen en onder-

wijzen. We gebruiken een logboek waarin iedere dag de aantallen
worden bijgehouden, bijv. maandag: 11 jongens en 17 meisjes. De
peuters zijn voor zuster Regina (zie foto links).  De kleuters zijn
verdeeld in twee groepjes en krijgen les van Millicent en onze
nieuwe medewerker Daniel. Monica is een groot deel van de dag
aan het schoonmaken en Pamela en Cecilia bereiden het middag-
maal in de tropische warmte. Buiten in de schaduw hebben ze een
keuken  gemaakt  en  met  een  campingbrander  koken  ze  de
verschillende gerechten en tegelijk wordt er binnen ook gekookt.
Maar het hoogtepunt van de dag is 's morgens, als we een uur
samenkomen in de grote hal om samen met de kinderen te zingen,
te bidden en een Bijbelverhaal te vertellen. Ons doel is en blijft
om kinderen bij Jezus te brengen. Het is een voorrecht om dit te
mogen doen voor de Heer. 

Eerder deze maand hadden we veel last van stof en zand uit de Sahara. Het wordt er dan mistig van zodat zelfs
vliegtuigen niet kunnen landen. Mensen worden benauwd omdat ze het stof (dat is fijn zand) inademen en in de
ogen krijgen. Met verlangen hebben we uitgezien naar regen die alle stof wegspoelt. Uiteindelijk kwam de regen
ook en hebben we God gedankt voor de weersverandering.

Hiernaast  een  foto  van  ons  team medewerkers  in  Ghana.  Het  is  een
gezellig team en iedereen kent zijn taak. 's Morgens beginnen we met
gebed voor de kinderen gehaald worden.  Wat mijn taak betreft:  er  is
momenteel  veel  kantoorwerk  te  doen  voor  de  stichting.  Om aan  de
wetgeving  (in  Ghana)  te  voldoen,  moeten  we  een  jaarverslag  laten
maken door een erkend accountantskantoor. Een bevriende accountant
helpt ons met onze eigen boekhouding. Al weken lang zijn we bezig om
de gegevens vanaf 2009 te doorzoeken zodat we een goed beeld krijgen
van de huidige situatie. Daarbij viel het ons op dat er, met jullie hulp,
veel  geld  is  geïnvesteerd  in  het  grote  gebouw  dat  bedoeld  was  als
kindertehuis.  We zijn daarom opnieuw aan het  bidden voor een open
deur. We zoeken een mogelijkheid voor een echt kindertehuis, dat is dag en nacht opvang van weeskinderen. Er is
in het verleden zoveel misbruik gemaakt door kleine organisaties zodat de overheid een streng beleid voert.   

Enkele  vrienden  uit  Dronten  schonken
rugzakken die we gebruiken als schooltassen.
Deze drie kinderen laten vol trots hun mooie
tassen  zien.  Deze  tassen  hadden  we  mee-
genomen met  het  vliegtuig en  dat  gaat  snel.
Alle  andere  verzendingen  duren  lang.  Veel
mensen  sturen  ons  een  pakket  met  de  post
maar  houd er  dan rekening mee  dat  het  een
maand onderweg is en wees niet bezorgd als
het nog langer duurt. De vreugde is altijd groot

als er iets leuks is voor een van de kinderen, een kaart, haarspelden, kleding, een pop, ze zijn met alles blij. 

Wat ook het vermelden waard is, is dat begin januari de nieuwe generator verscheept is richting Ghana. Het is een
heel professioneel ding waar we nog vele jaren plezier van hopen te hebben. We danken iedereen die hier een
steentje aan heeft bijgedragen (zoals ook het dieselbedrijf Teus Vlot). 

Wij bezig zijn met het kinderwerk in dienst van de grote Koning evenals jullie in Nederland ook bezig zijn met je
roeping of plek waar je nuttig kan zijn voor de Heer. We zijn iedereen daarom heel dankbaar voor de maandelijkse
steun en gebed waardoor ons werk mogelijk is.   

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


