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De bouw aan het kindertehuis gaat door en de 
eerste  fase  is  afgerond.  De  uitbreiding  en 
voltooiing  van  de  fundering.  Daarvoor  waren 
twee  maanden  gepland  en  we  zitten  dus  op 
schema.  We  danken  ieder  die  iets  heeft 
bijgedragen om het werk door te laten gaan.

Afgelopen  april  werden  de  muren  van  de 
fundering  gemetseld.  Deze  maand  is  de  vloer 
gegoten.  We  stonden  verbaasd  hoeveel 
materiaal  er  nodig was.  Wel  5  ton cement  en 
meerdere vrachtwagens met zand en grind. 

Op bovenstaande foto is te zien hoe de eerste 
vloer gereed is. Eén groot oppervlak beton. 

Overdag waren hier steeds zo'n 10 jongens aan 
het werk. In Ghana wordt geen siësta gehouden 
en het is best moeilijk werken in de hete zon. 
De mensen hier zijn het gewend. 

Pamela kookte regelmatig voor de jongens en 

dat stelden ze zeer op prijs. We horen van de 
arbeiders dat ze het heel fijn vinden om bij ons 
te werken omdat wij hen goed en vriendelijk 
behandelen.  In  ontwikkelingslanden  worden 
“eenvoudige”  arbeiders  vaak  ruw behandeld. 
De  arme  man  krijgt  weinig  respect  maar  de 
rijke man is altijd in aanzien. Zo moet het niet 
zijn. In Nederland is het verschil tussen en arm 
en  rijk  veel  minder  zichtbaar  maar  hier  in 
Afrika in dat heel anders.

Kort geleden werden we op de hoogte gesteld 
dat de kringloopwinkel in Sliedrecht voor de 
tweede keer een royale gift schenkt. We waren 
verbaasd en zeer verblijd met dit nieuws. Dat 
betekent dat het werk niet onderbroken hoeft 
te worden. Begin Juni kan begonnen worden 
met de bouw van de muren. Prijs de Heer. 

In de vorige nieuwsbrief schreven we over de 
komende elektriciteitspalen.  Het  project  is  in 
volle  gang.  Er  zijn  meer  dan  200  palen 
geplaatst in de omgeving. De laatste paal die 
tot ons huisje reikt, moesten we echter kopen. 
Pamela  heeft  heel  goed  onderhandeld  en  zo 
kregen wij een elektriciteitspaal precies naast 
ons huis. We hoorden dat het wachten nu is op 
de stroomkabels die onderweg zijn uit China. 
We wachten geduldig af.

Af en toe zien we mooie bordjes langs de weg 
en als ik de kans krijg, maak ik altijd foto's om 
het met jullie te delen.

Pamela en Abel groeten jullie allemaal uit Ghana.


