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Vorige maand eindigde ik met het verhaal van de mooie kleding uit België speciaal gemaakt voor onze kinderen in
Ghana. Een volgende doos met handgemaakte kleding uit België is onderweg maar deze keer duurt het langer. Dit zijn de
laatste kleertjes zodat alle kinderen een nieuw uniform mogen dragen. Bidt u mee dat de zending goed mag overkomen?
De oude dames uit België hebben er vast vele uren naaiwerk in zitten.

Pamela is deze maand erg ziek geweest door malaria. Dit maal was het ernstiger dan voorheen. Zoals gebruikelijk kreeg
ze enkele injecties en pillen van de dokter maar die hielpen deze keer niet. Daarna stuurden wij enkelen van u een oproep
tot voorbede voor haar. We zijn u dankbaar voor deze voorbede. God wil dat wij Hem aanroepen in tijd van nood.
Pamela werd aan een infuus gelegd en langzamerhand is ze weer opgekrabbeld. Toch bleef ze nog een week lang erg
zwak. Nadat ze zelf ernstig  de Heere ging zoeken, zagen we een plotseling herstel.   Pamela's   gebedsleven is  een
voorbeeld voor anderen die God zoeken. “Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren”. 

Na de paasvakantie zijn er enkele nieuwe kinderen bij gekomen. Eerst de zeven kinderen van het probleemgezin waar we
erg op gesteld zijn. Alle zeven zijn terug gekomen (zie hierboven). Dat was een bemoediging voor ons omdat wij lang
voor hen gebeden hadden. Sinds 2010 helpen we dit hele gezin maar we gaan met hen door vele bergen en dalen. De drie
kleinste kinderen van dit gezin zijn weer deel van de dagopvang voor kleuters en peuters, de oudere drie kinderen gaan
naar de basisschool en de oudste dochter is zelf moeder geworden. Daarnaast zijn er nog drie nieuwe kleine kinderen bij
gekomen (zie foto's hieronder). Al met al hebben we nu  35 kinderen in de Bethel-LoveCare dagopvang waar we ook
maaltijden voor koken. Verder zijn de kinderen die we ondersteunen op de basisschool inmiddels 10 geworden. Het is

ons verlangen deze kinderen iedere dag bij de Heere Jezus te
brengen  en  dat  doen  we  door  onderwijs  en  gebed.  Onze
Ghanese medewerkers zijn hier ook mee bezig. Dat we niet
alleen  praktische  zorg  geven  maar  ook  geestelijk  voedsel
hebben.  De  hele  dag  is  er  veel  aanloop  van  mensen  die
komen en gaan. Ook fijn is dat de waakhond alle kinderen
kent en hen beschermt. De allerkleinsten spelen met hem en
het is veilig. Ze trekken aan z'n staart en voelen aan z'n lange
witte hoektanden. Maar als er een vreemde het erf op loopt,
slaat de hond alarm. 

Pamela kocht een voorraad vis nabij het strand. Er was daar een arme jongen die de
ganse dag bij de vissersboten zat te kijken. Eén van de visverkoopsters vertelde ons dat
deze jongen Alottey heette en dat hij zijn vader of moeder had verloren en dat zij hem in
huis  had  genomen.  Pamela  was  erg  bewogen  met  hem en  heeft  hem uitgenodigd.
Ondertussen is het geregeld dat wij zijn schoolgeld betalen en Alottey hoeft niet langer
op het strand te zitten. We weten dat hij nu echt naar school gaat en Alottey kwam trots
zijn nieuwe schoolkleding laten zien. Eens per maand betalen we het schoolgeld voor
een steeds grotere groep kinderen. Dit is het minste wat we kunnen doen.  We zoeken
daarom enkele nieuwe sponsors die kinderen willen ondersteunen voor € 25 per maand.
We zullen u dan regelmatig een foto sturen met wat details van het kind. Neem gerust
contact met ons op via het e-mailadres waar deze nieuwsbrief op binnenkomt. 

- Ontvang weer 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.
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