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Nieuwsbrief stichting Bethel-Shelter Ghana
– Maart / April 2017  –

In  die  vorige  nieuwsbrief  deden  we  een  oproep  voor
nieuwe sponsorouders omdat er zoveel nieuwe kinderen
bij waren komen. Vier mensen reageerden en boden aan
een kindje te willen helpen en  één sponsorouder kreeg
ander  kindje.  Zo  hebben  we  in  totaal  vijf  Ghanese
kinderen mogen verbinden met een vriend in Nederland.
Hier willen we u hartelijk voor danken. Er blijven nog
wel een aantal  kinderen over die wij ook graag willen
verbinden met een sponsor.  

De laatste  tijd hebben we de  vrijmoedigheid genomen
om meer te evangeliseren in de omgeving van de kinder-
opvang.  Het  werk  van  Bethel-Shelter  is  in  de  eerste
plaats praktische kinderopvang maar wij geloven in het
prediken van Jezus Christus en het kruis. Er komen ook

steeds meer open deuren om in kerken te prediken op zondagmorgen. De Bijbelverspreiding bij gevangenissen
wordt moeilijker maar we blijven steeds proberen. Hier vragen we gebed voor. Het is duidelijk dat de duivel alles
probeert om de Bijbelverspreiding te stoppen. 

In december schreven wij over boren naar water en we zijn u nog een verhaal
schuldig.  Een grote  boorinstallatie  kwam (in  december)  de  hele  dag boren
maar het gat dat 75 diep werd, stortte in vóórdat een buis gemonteerd kon
worden. Maanden lang hebben we op de aannemer gewacht om een nieuw gat
te boren maar op een of andere manier ging het niet door.  Dit bracht veel
onzekerheid. In de tussentijd zijn we gaan experimenteren met het geboorde
gat (dat was instort) en tot ieders verbazing bleef daar water omhoog borrelen.
Eerst  was  het  water  zo  modderig  dat  het  onmogelijk  leek  maar
langzamerhand werd  het  helder  en  bruikbaar.  Het  lukte  om een pomp te
installeren op 12 meter diepte en sindsdien gebruiken we dit water voor alle
doeleinden behalve om te drinken. Om het water ook te kunnen gaan drinken,
is een waterzuiveringsmachine nodig. Dit liep ook heel bijzonder. We nodigden
twee  verschillende  Ghanezen  uit  die  beiden  ervaring  hadden  met
waterzuiveringsmachines maar geen van beiden was bevredigend. Toen ik op
een avond naar de  kerk liep  waar ik  soms mag prediken,  zag ik  tot  mijn
verbazing dat de pastor ook een waterzuiveringsmachine had aangeschaft. We
dronken van het gezuiverde water en het smaakte zo lekker. Deze machine was
van  voldoende  kwaliteit  en  dit  was  een  antwoord  op  ons  gebed  om
duidelijkheid. Door bijzondere voorziening is de machine al besteld en betaald. In mei of juni hopen we deze
machine in gebruik te gaan nemen. De afgelopen jaren kochten wij drinkwater in plastic zakken van 15 liter, soms
wel  100 plastic  zakken water per maand.  Iedere  grote  zak  water bevat  30  kleinere  zakjes  van ieder 500ml
drinkwater. Maar binnenkort kunnen we het drinkwater zelf maken en is er ook geen plastic vervuiling meer. 

Met blijdschap kunnen we meedelen dat de verscheepte spullen goed zijn aangekomen. Het betrof o.a. schoenen,
speelgoed  en  een  grote  trampoline.  Na  wat  werk  is  de
trampoline  goed  geïnstalleerd.  Het  is  een  groot  succes.
Zulke dingen zijn vrij onbekend in Ghana en de kinderen
vinden het geweldig. Veel van de kinderen komen uit arme
gezinnen of hebben vader of moeder verloren en het is dus
extra fijn om zulke kinderen blij te maken.  Hierbij willen
we ieder hartelijk danken die iets heeft bijgedragen aan
de trampoline en het andere speelgoed. Ook dank voor uw
voorbede want gebed is de stille motor van ons werk.

--- Ontvang 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.

http://www.bethel-shelter.com/
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