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Nieuwsbrief stichting Bethel-Shelter Ghana
                   –  December 2016  –
De kinderen van onze Bethel-Shelter dagopvang vierden kerstfeest op 15 december en dat was tevens de laatste
schooldag voor de vakantie. De kinderen schreven die laatste week echte proefwerken en kregen schoolrapporten
mee naar huis. Die hebben we de sponsorouders ook toegestuurd (maar enkele moeten nog verzonden worden).
Zo proberen we twee maal per jaar een update te sturen met foto's en een schoolrapport van de kinderen. 

Het leek ons goed de kinderen en hun ouders of verzorgers dit jaar een extra kerstgift te schenken in de vorm van
een voedselpakket. Vanwege de armoede wordt een voedselpakket meer gewaardeerd dan speelgoed. Rijst is ook

een luxe  in Ghana omdat  het  hier bijna  niet  verbouwd
wordt en de geïmporteerde rijst is te duur voor de armen.
Het was een hele organisatie maar het lukte Pamela om 60
pakketten te maken met elk 5 kg rijst, 1 liter olie en een
blikje  vis  en  tomaat  (zie  foto).  Deze  voedselpakketten
brachten veel vreugde en opwinding en we konden God
danken dat Hij heeft voorzien in deze extra zegen voor de
armere mensen en kinderen.  Enkele vrienden in Neder-
land  stuurden  een  extra  gift  voor  de  voedselpakketten,
hartelijk dank. Na de Kerstviering en het uitdelen van de
voedselpakketten werden zowel Pamela als ik ziek door al
de spanning en drukte (maar dat was het wel waard). Ons
lichaam  heeft  antistoffen  tegen  malaria  maar  als  het
immuunsysteem verzwakt is, krijgen we toch nog malaria
maar dan minder ernstig, net als griep in Nederland. 

We besloten dit jaar onze tienden eens niet aan de kerk
geven maar aan de weduwen. Er is een kerk in onze
omgeving  die  een  zendingsproject  heeft  in  een
afgelegen dorp en dat was een kans om te helpen. Zo is
Pamela  op 30  december,  samen met  de  kerkleiders,
naar dit afgelegen dorp gereisd waar ze alle weduwe
vrouwen verzameld hadden (zie  foto  rechts).  Veertig
personen kregen een voedselpakket namens de kerk.
Ze waren blij verrast want nooit eerder had een kerk
hen iets geschonken, vertelden ze. Praktische hulp en
het  evangelie  gaan hand in  hand.  De Bijbel  spreekt
vaak over weduwen en wezen maar in de praktijk doet
de kerk in Ghana te weinig voor deze groep mensen. 
 

De laatste week van december hebben wij een poging gedaan te boren
naar  water  omdat  het  zeer  droog  is  momenteel.  We  danken  enkele
vrienden die een speciale gift deden voor dit doel en dat was voldoende
om opdracht te geven aan een gespecialiseerd bedrijf. Een grote boor-
installatie (eigendom van een Indisch bedrijf) heeft een eerste poging
gedaan en boorde met enkele moeite tot 75 meter diepte. Daar werd
water  gevonden  maar de  klus  kon  niet  voltooid  worden  omdat  het
boorgat instortte voordat een kunststof buis gemonteerd kon worden.
Zo de Heere wil wordt over enkele dagen opnieuw een poging gedaan
om een gat te boren op een andere locatie. Met dit boorgat hopen we
veel  water omhoog te  pompen zodat  we ook in droge  perioden geen
tekorten  hebben.  De  overheid  in  Ghana  heeft  nog  niet  overal
waterleiding kunnen aanleggen.   

Wij  danken  alle  mensen  die  voor  ons  gebeden  hebben  of  een  gift
overgemaakt hebben!  Moge de Heere Jezus jullie rijkelijk vergelden.

--- 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.
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