
Bezoek ook onze web-site: www.bethel-shelter.com en www.facebook.com/bethelshelterghana 

Nieuwsbrief stichting Bethel-Shelter Ghana
– Januari 2017  –

Op 16 januari was het onderhoudswerk voltooid en gingen onze deuren weer
open voor de kinderen. Ons hart verlangde echt naar hen want we hadden ze
enkele weken niet gezien en we willen ze graag iedere dag dicht bij de Heer
Jezus  brengen.  Er  zijn  veel  kinderen  die  graag  een  plekje  willen  op  de
“Bethel-LoveCare” school want zo heet ons project in Ghana. Moeders en
verzorgers van de kinderen komen regelmatig op bezoek om te vragen of hun
kind naar de Bethel-LoveCare school mag en ieder heeft zo z'n reden waarom
ze onze hulp nodig hebben.  Er is  armoede onder de  gewone bevolking en
velen leven van minder dan twee euro per dag zodat het overleven is. Na de
bevalling van een kind willen de moeders snel weer gaan werken en hun baby
is dan tot last. Het is dan erg praktisch als ze de baby's en kleine kinderen bij
ons mogen brengen zodat ze hun normale werk kunnen voortzetten en dat is
hier ook nodig omdat het overleven is. De vrouwen in Ghana zijn wel flinker
dan de mannen en ze weten van aanpakken en hard werken. Hen die niet
aanpakken,  vallen  direct  op.  Pamela  is  dan streng want  we helpen alleen
mensen die zelf ook ijverig zijn. Toch plaatste ze weer 5 nieuwe kinderen.

De stichting Bethel-Shelter te Sliedrecht is een tour aan het voorbereiden. In
huiskameratmosfeer zal verteld worden over het werk in Ghana afgewisseld
door opwekkingsmuziek door enkele  muzikanten.  Er zullen  tevens  stukjes
film  vertoond  worden.  In  Ghana  maakten  we  enkele  video  opnames  van

moeders die vertellen wat ons werk voor hen betekend. De initiatiefnemer, John van de Aa, omschreef het zo:
“Hopelijk  worden het  mooie  avonden waarin  we God  mogen verheerlijken en er  een groter  draagvlak  voor  de
stichting mag ontstaan”. Bij interesse vragen wij u contact met ons op te nemen om deze groep uit te nodigen.

Veel mensen lezen deze nieuwsbrief op de computer, telefoon of iPad. Dan bent u in staat enkele stukjes video te
bekijken in onderstaand verhaal over ouders en kinderen. Voor video klikt u op het onderstreepte woord “hier”. 

1. “Joy” is de naam van een klein meisje dat sinds september komt. De vader van Joy is een pastor maar hij
heeft bijna geen inkomen en ze leven eenvoudig (arm). De moeder van Joy spreekt een dankwoord in de
video hier.

2. “Grace” is de naam van een nieuw meisje die sinds twee weken komt (foto links boven). We ontmoetten
haar tijdens evangelisatie in de buurt. Haar moeder is nog een jonge vrouw met twee kinderen maar geen
man die voor haar zorgt. Wij zorgen nu voor haar jongste dochter Grace d.m.v. de dagopvang. In de
video vertelt ze meer, klik hier (Engels gesproken). 

3. “Lorinda” komt uit een gezin met vader en moeder en zij is de jongste van vier kinderen. Wij zorgen al
drie jaar voor Lorinda en het gaat heel goed. Thuis wonen ze vrij arm in een één kamer huisje, heel
eenvoudig. Lorinda haar moeder vertelt hier hoe dankbaar zij is.

4. “Joseph en Joshua” zijn een tweeling. Hun moeder is overleden en ze worden thuis verzorgd door hun
oma.  Wij  helpen deze  tweeling  al  drie  jaar d.m.v.  de  dagopvang school.  Hun oma spreekt  alleen de
moeilijke "Ga" taal die weinig mensen spreken in Ghana. Onze schoolmeester Daniel vertaalt naar het
Engels en ik vertaal naar het Nederlands in twee stukjes video: hier en hier.

5. “Shoko en Shemie” zijn  ook een tweeling.  Hun moeder werd drie  maanden na de  bevalling  ziek en
daarom kon ze niet  goed voor haar twee baby's zorgen. Dat was januari of  februari 2016. De baby-
tweeling kwam dus al heel klein bij ons en wij hebben zo goed mogelijk voor hen gezorgd. Inmiddels
kunnen ze lopen en woordjes spreken. De moeder spreekt een dankwoord in eenvoudig Engels. In haar
verhaal vertelt ze dat ze tijdens haar ziekte "haar vader en moeder ontmoette". Dat is een aanduiding voor
Abel en Pamela want ze durft ons niet bij onze namen noemen (cultuurverschil). Zie video hier.

--- 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.

http://www.bethel-shelter.com/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/95431026/Moeder%20Shoko_Shemie.MOV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/95431026/Oma%20van%20Joseph_Joshua%20%20%20.MOV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/95431026/Oma%20van%20Joseph_Joshua.MOV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/95431026/Moeder%20van%20LORINDA.MOV
http://dl.dropboxusercontent.com/u/95431026/Moeder%20van%20GRACE%20%20.MOV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/95431026/Moeder%20van%20JOY%20%20.MOV
http://www.facebook.com/bethelshelterghana

