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Nieuwsbrief stichting Bethel-Shelter Ghana
                   –  November 2016  –
Het kinderwerk groeit. Sinds januari hebben we 13 nieuwe kinderen erbij, de meesten nog heel klein. We zijn
daarom op zoek naar mensen die een kindje willen sponsoren voor 25 euro per maand. Nu zijn er niet alleen
kinderen bij gekomen maar er vielen ook 7 kinderen af, meest door verhuizingen. Enkele sponsorouders moeten
we  vragen om een ander kindje te sponsoren omdat wij niet langer kunnen zorgen voor deze kinderen. We hopen
nog altijd een echt kindertehuis te worden waar de kinderen vast kunnen wonen. In december hebben we een
gesprek met  een hoge  functionaris  van de  overheid  en  we hopen dat  het  beleid  versoepeld  is  zodat  we een
vergunning krijgen. We vragen of u hier speciaal voor wil bidden. 

De  peuters  vragen  extra  aandacht  en
liefde maar geven ook veel vreugde en  ze
zijn  zo  schattig.  Er  zijn  veel  luiers  te
verschonen  en  ieder  moment  zijn  we de
vloer  aan  het  dweilen.  Onze  juffrouwen
zijn  erg  geduldig  en  hard  werkend  met
deze kinderen. Dicht bij de kinderen zijn
ook gevaren. Deze periode hebben (weer)
drie  slangen  op  bezoek  gehad,  waar-
schijnlijk  door  het  seizoen.  Eén  giftige
slang had zich verstopt in de sinaasappel-
boom op een paar meter afstand van de

kinderen. Hij had zich rondom een sinaasappel gekronkeld zodat het ons deed denken aan het verhaal van Eva en
de slang in het paradijs. Gelukkig konden we deze slang wel onschadelijk maken voordat hij iemand kwaad deed.

De  oudere  kinderen  die  gesponsord  worden,
doen het heel goed op de basisschool. Eens per
week komen ze tussen de middag bij ons eten.
Hun blauw-gele schoolkleding is erg mooi en ze
zien  er  allemaal  prachtig  uit.  Ieder  school-
uniform  is  gemaakt  door  een  kleermaakster
want dat is de enige methode hier. We proberen
hen die moeilijk leren te helpen, want de scholen
in  Ghana  hebben  geen  begeleiding  voor
langzaam lerende kinderen. 

Een  familie  uit  omgeving  Sliedrecht  schonk  ons  veel
speelgoed  autootjes  en  knuffelbeesten.  Deze  maand
hebben we de doos geopend. Wat waren de kinderen toch
blij met dit speelgoed. Het komt omdat ze thuis  zo weinig
krijgen. Het is fijn om te zien dat een gift uit Nederland
hier  dan  zoveel  opwinding  kan  brengen.  We  danken
iedereen die iets heeft gedaan voor de kinderen in Ghana.
De kerk in Dronten deed een collecte voor ons werk en
met de opbrengst konden we een extra diepvrieskist kopen
die hard nodig was. Ook hebben van dit geld een nieuw
hek  laten  maken  voor  de  poort  omdat  de  eerdere  hek
kapot  geroest  was.  De  Nieuw  Leven  gemeente  in
Sliedrecht deed in augustus een collecte t.b.v speelgoed en
we willen met deze gift een buitenspeelplaats maken. Dit
vergt nog wat planning en tijd voordat het klaar is. 
  
Pamela probeert zo goed mogelijk leiding te geven. Ze heeft het niet makkelijk omdat er veel op haar afkomt en
de hitte komt er ook nog bij. Daarom vragen we gebed voor Pamela dat ze kracht en wijsheid mag ontvangen.
Verder is er nu een droge periode en we moeten extra water kopen per vrachtwagen. We hopen dat iemand ons
wil helpen met een gift om een gat te boren zodat we altijd water hebben ook in droge tijden.  

--- 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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