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In  de  maanden april,  mei  en  (begin)  juni  is  hard 
gebouwd aan  het  kindertehuis  maar  sinds  13  juni 
ligt het werk stil. 

Wij hebben tot nog toe gewerkt in fasen waar we 
steeds  een  klein  bedrag  vooruit  betaalden.  Bij 
gebrek aan financiën, lag het werk af en toe stil. Op 
deze manier zal het erg lang duren eer het af komt. 
Dit is niet verstandig sinds het doel van onze komst 
in Ghana is om voor kinderen te zorgen.  

In verhouding tot  de bouwkosten is  het  huis  voor 
11% klaar en 89% moet  nog gebouwd en betaald 
worden.

De  stichting  Bethel-Shelter  in  Nederland  heeft 
gekozen  voor  een  andere  aanpak.  De  resterende 
kosten van de bouw van het kindertehuis in een keer 
te  betalen  zodat  het  huis  binnen  zes  maanden 
afgemaakt  kan  worden.  Dat  is  in  vele  opzichten 
beter. 

De resterende kosten bedragen tachtig duizend euro. 
Zo'n  bedrag  heeft  de  stichting  momenteel  niet. 
Daarom  zoeken  wij  mensen  die  de  stichting  een 
renteloze  lening willen  geven.  Indien  u  op  deze 

manier zou willen helpen, kunt u contact opnemen 
met onze secretaris en boekhouder, Jan Nieuwen-
huizen.

● Jan Nieuwenhuizen
Larikstraat 51,
3329 AJ  Dordrecht
tel. 078-6160755

Verder willen wij u vragen om voorbede voor deze 
zaak.  We weten dat  alleen de Heer  Jezus  het  in 
ieders hart legt om te helpen en we vertrouwen op 
Hem. Bij God zijn alle dingen mogelijk.

Uiteraard zijn wij  zeer blij  met  met  en dankbaar 
voor de steun die wij maandelijks ontvangen voor 
onze  kosten  van  levensonderhoud  in  Ghana. 
Dankzij uw bijdrage en gebed kunnen we hier zijn. 

We  kregen  deze  maand  bezoek  uit  Nederland. 
Onze  vriendin  Tamara  Mensah  met  haar  twee 
dochtertjes.  Ze  logeerden  enkele  dagen  bij  ons 
waarna ze vertrokken naar hun familie in Kumasie.

Verder zijn we de komst van een groep mensen in 
oktober aan het voorbereiden. Ze willen ons komen 
bemoedigen  en  zo  mogelijk  meehelpen  met  de 
bouw.  Zover  we  nu  weten,  komen  er  zeven 
personen. 

Intussen  is  ons  huisje  bijna  aangesloten  op  het 
stroomnet. De palen zijn afgelopen week voorzien 
van kabels en de elektriciens hebben beloofd ons 
zo snel mogelijk aan te sluiten.  We zien er erg naar 
uit want we hebben deze maand veel storingen met 
onze  twee  generators.  Ze  draaien  om  de  beurt. 
Straks zal dat niet meer nodig zijn. We verwachten 
dat de buurt ook snel zal verbeteren met de komst 
van elektriciteit. 

Pamela en Abel groeten jullie allemaal uit Ghana.


