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Het is eind juni en in Afrika is het regenseizoen begonnen. In vele landen van dit hete con-
tinent valt nu ruim voldoende regen voor de gewassen. Vele mensen halen opgelucht adem om-

dat het een stuk minder warm en benauwd is geworden. Het is bijzonder hoe 
die zware regenbuien ieder jaar opnieuw in de laatste week van mei beginnen 
en we danken God voor deze regens. Voor u in Nederland is het misschien 
moeilijk te begrijpen maar hier is de aanhoudende regen een grote opluchting. 
Het Bethel-Shelter huis is nog niet aangesloten op een waterleiding van de 
overheid maar dit jaar hebben we geleerd hoe we het regenwater beter kunnen 
opvangen.  Als  het  slechts  2  keer  per  maand  hard  regent,  hoeft  er  geen 
vrachtwagen vol water meer te komen. Het regenwater pompen we zelf in de 
leiding voor huishoudelijk gebruik zodat vooral de toiletten blijven werken.    

De stichting heeft een jaar lang gespaard voor een vliegticket om ons naar Nederland 
te halen. Het is inmiddels 3 jaar geleden voor Abel en 6 jaar voor Pamela want de tijd  
gaat zo snel voorbij. We komen, zo de Heer wil, de hele maand augustus want dat is 
schoolvakantie voor alle scholen in Ghana. De Bethel-LoveCare dagopvang is in die 
periode gesloten zodat we met een gerust hart in Nederland kunnen zijn. De voor-
lopige planning is dat wij zondag 3 augustus in Sliedrecht zijn.

Deze maand hebben we één nieuw meisje aangenomen. Ze heet Lorindar en 
is bijna 4 jaar. Ze woont in een heel klein huisje (één kamer) met vader en 
moeder en andere broers en zusjes maar geen van allen gaat naar school. De 
ouders kwamen ons zo vaak vragen dat Pamela uiteindelijk heeft ingestemd. 
Dit zijn kinderen die komen vanwege armoede.  We hebben de huidige 27 
kinderen  inmiddels  verdeeld  in  3 groepen.  Crèche,  kleuterklas  1  en 
kleuterklas 2. 's Morgens doen we een uur lang gezamenlijk zingen en het 
Bijbelverhaal.  Na  de  pauze  krijgen  de kinderen les  in  hun eigen  groepje 
afhankelijk van hun leeftijd en niveau. Pamela heeft de algemene leiding en 
ze zorgt er voor dat ieder tussen de middag een goede warme maaltijd krijgt. 

Afgelopen weekend zijn Pamela en Abel samen naar Hohoe gereisd voor een bezoek aan 
Robert Botsyoe van het Bijbelgenootschap. Er lagen al geruime tijd 120 Bijbels gereed bij 
Robert om naar de gevangenis gebracht te worden. Geld voor deze Bijbels was eind vorig  

jaar  geschonken  door  evangelist 
Johan Schep uit Gorinchem en de 
afspraak was dat  dit  alleen naar 
de  gevangenis  mocht  gaan.  Op 
zondagmorgen  22  juni,  arriveer-
den we bij de gevangenis te Kpando. Ze hadden net hun 
kerkdienst en een zekere dominee preekte een krachtige 
boodschap waarop 21  gevangenen naar  voren  kwamen 
om zich te bekeren en hun hart aan Jezus te geven. En er 
was opnieuw een grote vraag naar Bijbels zodat de 120 
stuks  allemaal  uitgedeeld  werden.  Dat  verbaasde  ons 
omdat we slechts twee jaar geleden al de gedetineerden 
ook al een Bijbel hadden geschonken maar het bleek dat 
hier een grote doorstroom van gevangenen was. Ook zag 
ik nog enkelen met een Bijbel van twee jaar geleden die 
intensief gebruikt was te zien aan de kaft.    

Naast het werk met de kinderen moeten we ook vergunningen regelen. We kregen deze week gelukkig weer een 
certificaat van de Sociale Dienst. Dit is een vergunning dat de stichting Bethel-LoveCare Ghana officieel mag  
werken met de huidige doelstelling. In Nederland heeft stichting Bethel-Shelter Ghana hulp gekregen van 3 jonge 
mensen van de volle evangelie gemeente “Nieuw Leven” te Sliedrecht. Daar zijn we heel dankbaar voor.         
   

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