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Als we dit schrijven, zijn we al ruim twee maanden in 
Ghana. Ons huisje is bijna gereed. We hebben geprobeerd 
voor het eind van deze maand alles klaar te hebben maar 
dat is niet gelukt. Gelukkig kunnen zo lang als nodig is 
logeren bij de familie. 

Een maand lang hebben we gebeden en gezocht naar een 
geschikte wagen. Pamela is overal wezen kijken en soms 
was het  beter  dat  ik er  niet  bij  was.  Als de Afrikaanse 
mensen  een  blank  gezicht  zien  gaan  de  prijzen  gelijk 
omhoog.  (in hun ogen zijn wij allemaal zeer rijk) 

Uiteindelijk  vindt  Pamela  de  juiste  wagen  en  op  12 
November rijden we zelf  naar  huis.  Het  is  een Suzuki 
Grand Vitara en we zijn er zeer blij mee. Deze auto kan 
tegen een stootje. Er zijn nog veel onverharde wegen hier, 
vol met  gaten en kuilen. 

De  familie  waar  wij  logeren  zijn  lid  van  de  7de  dag 
adventisten  kerk.  Elke  zaterdag  ga  ik  mee  naar  de 
samenkomst. Het is een fijne gemeente en ik geniet van 
de diensten. Oom Charles is oudste in de kerk en ik heb 
gevraagd of ik ook een keer een spreekbeurt mag doen, 
als gastspreker. Zo mogelijk  kan ik ook tot zegen zijn 
hier.

We danken God dat we ook gezond en sterk zijn. Tegen 
malaria  kan  je  je  echter  niet  inenten  en  daar  worden 
normaal  pillen  voor  geslikt.  We  hadden  een  kleine 
voorraad  meegenomen uit  Nederland  maar  niet  te  veel 
omdat  de  Nederlandse  pillen  erg  duur  zijn  en  niet 
geschikt voor langdurig gebruik. We ontmoeten hier een 
Amerikaans echtpaar die een zendingswerk doen in een 
afgelegen  dorpje.  Zij  adviseerden  ons  een  bepaald 
medicijn  maar  na  het  geprobeerd  te  hebben  was  ik  er 
allergisch voor. 

Uiteindelijk weten de lokale dokters het beste wat goed is 
en zij gaven mij een middel dat ik slechts eens in de twee 
maanden hoef te slikken. Pamela kreeg een ander middel 
tegen malaria (omdat zij hier geboren is).

Het werk aan ons 
huisje  heeft  niet 
stil  gelegen.  Het 
plafond  is 
gemaakt,  de 
vloeren  zijn 
betegeld  en  de 
loodgieter  en 
elektricien  heb-
ben  hun  werk 
gedaan.  In  de 
raamopening  zijn 

schuiframen  gezet  met  aan  de  binnenzijde  een 
traliewerk tegen inbrekers (dat hoort zo in Ghana).     

De  laatste 
week  zijn  we 
bezig  geweest 
met  de  water-
voorziening. 
Het  beste  hier 
is  een  grote 
watertank  die 
we  om  de 
zoveel  tijd 
laten bijvullen. 
Ik  heb  een 

betonnen fundering laten maken naast ons huisje voor 
de plastic watertank. 

Een  laatste  foto  van  ons  huisje.  Het  is  een  beetje  te 
blauw geworden maar is is al weer overgeschilderd in 
iets lichter blauw. 

In Ghana maakt het niet uit. Ieder houd van kleuren en 
het kan niet verkeerd.

Pamela en Abel groeten jullie allemaal uit Ghana.


