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Deze  maand  is  de  registratie  de  stichting  Bethel-
Shelter  in  Ghana  voltooid.  We  hebben  nu  dezelfde 
registratie  als  een  bedrijf  maar  met  de  vermelding 
“orphanage” (kindertehuis). Dit is de eerste stap in het 
legaal  opzetten  ons kindertehuis.  De regels  zijn  hier 
onlangs  aangescherpt  na  een  aantal  incidenten  met 
stichtingen  en  kindertehuizen.  We  horen  dat  er  nu 
strenge controles zijn en alles moet precies volgens de 
regels. Wij zullen ons best doen dat te doen.

De leden van de Ghanese stichting zijn Abel & Pamela 
en Pastor Gratien. Deze laatste persoon kennen wij al 
lange tijd en hij is tot veel nut voor ons. Zonder een 
Ghanees contactpersoon, die het land kent, is het heel 
moeilijk werken. Pastor Gratien is die contactpersoon 
voor ons.

Foto: Pastor Gratien Bassina met zoon (thuis)

Na  het  verkrijgen  van  de  papieren  van  de  Ghanese 
stichting zijn we druk bezig geweest met het openen 
van een bankrekening op naam van de stichting. Vanaf 
nu  zal  de  Ghanese  stichting  verantwoording  gaan 
dragen voor de juiste besteding van geld in Ghana.

De bovengenoemde zaken hebben zoveel  tijd  gekost 
zodat we nog niet konden starten met de bouw. Nu zijn 
we wel zo ver en één dezer dagen zullen we beginnen. 
We  werken  samen met  een  Ghanese  aannemer  (dhr. 
Samuel Appiah) en dit gaat heel goed.

We wonen hier tussen een aantal dopjes langs de kust. 
De bewoners van de dorpjes zijn van de “Gha” stam en 
deze  staan  niet  goed  bekend  in  Ghana.  De  jongelui 
maken hun school niet af en overdag gaan ze opzoek 
naar geld. Ook ik kwam een groep jongens tegen die 
mijn  geld  wilde  hebben  maar  gelukkig  had  ik  bijna 
niks op zak. Het liep goed af. Het blijkt nuttig te zijn 
dat we een muur rondom ons huis hebben. 
Laten  we  bidden  voor  een  opwekking  in  deze 

omgeving. God heeft deze mensen ook lief en Hij wil 
niet dat iemand verloren gaat. Daarom zond Hij zijn 
zoon Jezus.

Ondertussen zijn we begonnen met het leggen van het 
stukje bestrating, tussen de poort en ons huisje. De 
zelfgemaakte klinkers hebben drie weken gerust en 
zijn  nu  hard.  Zaterdag,  28  maart,  werd  een  begin 
gemaakt met het leggen van de klinkers.  Een aantal 
waren rood van kleur en Pamela had een goed idee 
om daarmee een kruis te maken. Dit deel van Ghana 
staat  helaas  niet  op  “Google  Earth”  anders  hadden 
jullie ons huis zo kunnen zien door het kruis.

Wie Ghana bezoekt, zal onder de indruk zijn van het 
grote aantal kerken en de invloed van het evangelie 
op de samenleving. Heel anders dan in Nederland. Op 
auto's en winkels worden bijbelversen geschreven en 
dit is een heel mooi gezicht. Zoals de verkoper van 
CocaCola duidelijk laat zien wie hem de overwinning 
geeft.

Pamela en Abel groeten jullie allemaal uit Ghana.


