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In  de  eerste  helft  van  November  waren  er  nog  een 
aantal  Nederlanders  bij  ons.  Arie  van  Ooijen  moest 
eerder dan gepland naar huis terug omdat hij veel last 
had  van  de  Larian  pillen.  Dat  is  een  medicijn  ter 
voorkoming van Malaria maar dit  middel heeft vaak 
erge  bijwerkingen.  Gelukkig  gaat  het  nu  weer  goed 
met hem. Mensen die in de toekomst komen, raden wij 
aan geen Larian pillen te slikken. Er zijn veel mensen 
die daar ernstig last van krijgen. 

Het goede nieuws is dat wij weer verder konden gaan 
met de bouw van het kindertehuis. Dit is ook te danken 
aan de vele mensen die iets hebben gegeven of geleend 
aan  de  stichting.  Wij  zijn  ieder  daar  zeer  dankbaar 
voor. Het werk heeft vijf maanden stil gelegen en het 
verblijdt ons dat er nu weer gewerkt wordt. Er zijn ook 
velen die met ons gebeden hebben dat het werk door 
mag gaan en dit gebed heeft de Heer Jezus verhoord. 
Er is momenteel zo'n twintigduizend euro om verder te 
bouwen.

In  de  derde  week  van  november  werden  de  eerste 
bouwmaterialen  geleverd  en  de  week  daarop  is  het 
werk begonnen. 

Deze  houten  pilaren  zijn  vol  gestort  met  beton  en 
worden een deel van de veranda. 

De  staalbuigers  (zoals  dat  hier  heet)  buigen  het 
betonijzer en maken het op maat. Het is heel zwaar 
werk en het wordt allemaal met de hand gedaan.

Boven op  de  muren  komt  een  rand  van  gewapend 
beton voor de stevigheid van het huis. Er wordt hier 
heel anders gewerkt dan in Nederland maar het wordt 
wel een sterk gebouw.

We  hebben  de  laatste  maanden  ontdekt  dat 
verschillende mensen in de buurt een waterput laten 
graven.  Er  schijnt  goed  drinkwater  uit  de  grond te 
komen.  In  overleg  met  de  stichting  hebben  wij 
daarom  besloten  zo  snel  mogelijk  ook  een  put  te 
graven  zodat  wij  minder  afhankelijk  zijn  van  de 
vrachtwagens  drinkwater.  De  grond  is  hard  en  de 
arbeiders graven langzaam de diepte in.  Ze hebben 
heden (4 dec.) een diepte van bijna 10 meter bereikt. 
We wachten spannend tot ze op water stuiten.

Er zijn toch vele kinderen in Ghana die hulp nodig 
hebben. Ik las onlangs dat de verwachting is dat er in 
het  jaar  2014  (in  Ghana  alleen)  bijna  400.000 
weeskinderen  zullen  zijn  tengevolge  van  het  Aids 
epedemie.  Laten  we  samen  iets  doen  om  hen  te 
helpen. 

Pamela en Abel groeten jullie allemaal uit Ghana.


