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Het is eind juni en in Ghana zijn de scholen nog een maand open. De
oudere kinderen van de Bethel-Shelter school gaan afscheid van ons
nemen.  Het  is  drie  en  half  jaar  geleden  dat  we  begonnen  met  een
kinderopvang voor de allerarmsten en weeskinderen. Een groepje van
8  kinderen  is  na  drie  en  half  jaar  echt  toe  aan  de  basisschool  (de
anderen zijn nog te klein). Het belangrijkste is dat deze kinderen iedere
dag iets uit de Bijbel hebben geleerd en de Heere Jezus hebben leren
liefhebben. Tevens hebben de kinderen zo veel mogelijk liefde en ver-
zorging ontvangen die ze thuis niet kregen. Ze hebben leren bidden en
zingen alsmede de gewone schoolvakken. Er wordt nu overlegd of we
kunnen door gaan met het sponsoren van deze 8 kinderen als ze niet
langer bij ons komen. 

Eén van onze medewerksters was ziek thuis. Ze woont wat afgelegen maar we
proberen haar regelmatig te bezoeken want zij en haar man leven arm. En als
ik daar op bezoek kom, zie ik weer een ander geval dat nog erger is. Een
zuster met twee kleine kinderen zonder man. De vrouw kijkt verdrietig en
angstig want ze heeft echt niemand die haar helpt. Haar zoontje van een jaar
of 4 ziet er ook zo verdrietig uit. Hij heet “Kwesi” wat betekent: “op zondag
geboren”. Na overleg met Pamela hebben we besloten dat Kwesi ook bij ons
moet komen. Hij is zo blij (foto rechts). Juffrouw Millecent probeerde hem in
haar klas maar het bleek al snel dat Kwesi nog helemaal niets weet. Dus moest
hij toch maar naar de aller laagste groep, de  crèche, om eerst het alfabet te
leren  en  de  eerste  cijfers. Een  ander  geval  is  een  oude  vrouw  die  haar
kleinzoon bij  ons bracht.  De oude vrouw vertelde dat haar zoon rebels  en
onhandelbaar is.  Het  kind die  hij  verwekt  heeft,  heeft  bij  bij  zijn moeder
gebracht.  Maar deze oma is  arm en voelt  zich ziek,  ze  kan niet  voor hem
zorgen. Om deze reden hebben we kleinzoon Dennis  geplaatst op onze Bethel-
Shelter dagopvang (foto rechts). Er zijn nog zoveel andere kinderen die ik zo
graag zou willen helpen. Het is pijnlijk om te zien dat anderen lijden of tekort
komen terwijl wij ook niets kunnen bijdragen. En veel arme mensen hopen op
hulp van ons omdat we laten merken dat we van hen houden. Soms ontmoet
ik personen die zeggen: “Je kan niet iedereen helpen hoor” maar als je armere mensen persoonlijk kent, wil je zo
graag iets voor hen betekenen. Helaas moet ik vaak iemand teleurstellen door gebrek aan middelen.

Het gevangeniswerk gaat door onder leiding van evangelist Robert van het Bijbelgenootschap. Begin juni reisde
Robert naar twee gevangenissen in het Westen van Ghana en bracht  daar 520 Bijbels.  God heeft  deze deur
geopend  en  dit  is  een  unieke  kans  die  we  moeten  benutten.  Er  is  afgesproken  dat  wij  iedere  maand  een
Bijbellevering mogen brengen bij een  andere gevangenis! Deze regelmaat is onze discipline.

We zijn ons aan het voorbereiden op de reis naar
Nederland in augustus. Zo de Heer wil zijn we dan
vijf  weken bij  jullie.  We hopen de  meeste  tijd in
Sliedrecht  door  te  brengen  maar  zo  mogelijk
komen we ook in andere plaatsen om vrienden te
bezoeken. Een en ander is afhankelijk van het feit
of we weer een auto kunnen lenen. 

We danken iedereen die reeds een kindje sponsort
of  voor ons  bidt,  zeer hartelijk  dank  namens  de
kinderen in Ghana. 

(hiernaast foto van verjaardagsfeestje)

Ontvang de hartelijke groeten van  Abel & Pamela 
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