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In de vorige nieuwsbrief hebben wij speciaal gevraagd om sponsorouders voor 5 kinderen. 
We danken u hartelijk voor uw positieve reactie. Alle 5 kinderen hebben iemand in Nederland 
gekregen die hen wil  adopteren en sponsoren.  We danken ook de Heer voor deze gebedsverhoring.  Dit  opent  
namelijk een deur om verder te gaan en nog iets uit te breiden (eerst moesten de 5 kinderen een sponsor vinden). Er  
zijn weer enkele probleemgevallen op ons pad gekomen die echt onze hulp nodig hebben. Een man knielde neer  
voor Pamela en smeekte haar of wij zijn kind wilden accepteren. Er is nu een getuigenis in de omgeving dat wij de  
kinderen goede dingen leren en dat ze positief veranderen en daardoor komen er ook meer smeekbeden om hulp.  
We hebben slechts één doel. Dat alle arme kinderen en weeskinderen in onze omgeving liefde en hulp ontvangen en 
de Heer Jezus mogen leren kennen als hun Redder en Zaligmaker.  

Dagelijks rijdt de bus om de kinderen op te halen. Vanwege criminaliteit 
heeft de politie een “barrière” geplaatst om voertuigen te controleren. 
Gelukkig zijn onze papieren in orde maar de politie in Ghana zoekt altijd 
een reden om wat geld te vragen. Op Valentijnsdag vraagt de politie een 
gift vanwege Valentijnsdag. Op vrijdagmiddag vragen ze een gift omdat 
het  weekend  wordt  en  een  scheur  in  de  voorruit  is  ook  een  mooie 
gelegenheid om wat te krijgen. “Ik arresteer je”, zei de politie-agent. 
“Het is niet toegestaan met een scheur in de ruit te rijden”. Maar als ik 
dan uitleg dat de bus vol kinderen zit, mag ik weer doorrijden zonder te 
betalen. Om verdere problemen te voorkomen hebben we besloten om 
duidelijk “SCHOOL BUS” op de voor-  en achterkant  te schrijven en 
“Bethel-LoveCare Ghana” op de zijkanten. Sindsdien laat de politie ons 
vaker doorrijden en worden we niet meer lastig gevallen. 

Eén van onze beste medewerkers, 
juffrouw  Millecent,  is  op  3  mei 
bevallen van een knappe baby. Het 
gebeurde  net  in  de  paasvakantie 
en  wij  werden  op  een  zaterdag 
gebeld  om snel  naar  het  zieken-
huis  te  komen.  Gelukkig  is  alles 

zeer goed verlopen en Millecent heeft zo haar tweede zoon 
gekregen als een geschenk van God. Ze hebben hem Toby 
genoemd. Twee weken later hebben we hem thuis bezocht 
samen  met  18  kinderen  van  de  dagopvang.  De  kinderen 
mochten de baby even zien zodat ze ook begrijpen waarom 
de juffrouw een tijdje niet komt werken. Voorlopig is ze met 
zwangerschapsverlof  net  als  in  Nederland.  Omdat  we  wel 
een vervanger nodig hadden, hebben we een nichtje van Pamela gevraagd te komen werken. Maar daar heeft de 
stichting  in  Nederland  bezwaar  tegen  gemaakt.  Vanwege  belangenverstrengeling  mogen  we  niet  met  te  veel 
familieleden werken. Er is nu afgesproken dat slechts een derde deel van onze medewerkers familieleden mogen  
zijn. Er waren ondertussen ook twee sollicitaties van anderen. Uiteindelijk hebben we een jonge zuster, Cecilia,  
aangenomen als nieuwe medewerkster.      

We willen ook  hen, die ons werk maandelijks steunen met een “algemene” 
gift, bijzonder danken. Dankzij de gewone giften krijgen we net voldoende 
binnen om rond te komen. Pamela heeft een goed geheugen voor namen en 
gezichten en iedere dag dankt ze de Heere en noemt dan vele namen van 
mensen  in  Nederland  die  ons  werk  steunen.  Het  zijn  geen  bekende 
Nederlanders maar ze zijn wel bekend in de hemel! We bidden dat al die 
namen ook in het Boek des Levens mogen staan geschreven omdat ze gered 
zijn door het geloof in de Heer Jezus. 

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