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De maand november was vol verrassing en ook moeilijke keuzes. Reeds vier jaar helpen wij een probleemgezin met
zeven kinderen (zie onderstaande foto's). Ik herinner mij nog goed dat we bij dit gezin op bezoek gingen samen met
evangelist  Johan Schep in  2010. De kinderen  werden  thuis  mishandeld en gingen  niet  naar  school.  Door Pamela's
ingrijpen konden we alle kinderen op school plaatsen en de kleinsten waren overdag bij ons. Maar nu kunnen we hen niet
langer helpen. Omdat de moeder met haar kinderen verhuisd is naar de stad en geen contact meer met ons wenst, kunnen
we niets meer voor ze doen. Dit doet ons pijn omdat we een goede band met ze hadden en we weten niet hoe het verder
met ze zal gaan. We willen u speciaal vragen te bidden voor dit gezin. 

Er blijven natuurlijk wel andere kinderen die ook hulp nodig hebben. Daarom gaan we de lege plekken weer vullen met
anderen die in nood zijn. Pamela heeft een wachtlijst van kinderen waar we eerder geen plaatst voor hadden en deze keer
wil ze goed uitzoeken wie de echte weeskinderen zijn. Daar gaat ze tijd voor maken in de Kerstvakantie.  

We hebben contact gekregen met een zuster in België (Jacoline) die kleding
voor  onze  kinderen  heeft  gemaakt  met  vrijwilligers  van  een  bejaarden-
tehuis. En ze maakten hele mooie kleertjes die wij in september al hadden
meegenomen. De bejaarde mensen die naaiden, waren echt enthousiast over
de foto's van de kinderen in hun kleding. Daarom beloofden ze nu ook voor
de andere kinderen kleding te maken. Daarop hebben we een kleermaakster
gevraagd  te  komen  en  samen  hebben  we  alle  kinderen  opgemeten.  We
kiezen nog een nieuwe stof zodat alle kinderen straks hetzelfde aan hebben
(uniform). De maten zijn reeds verstuurd en we hopen dat er iets moois uit
voort komt. De foto hier links is al een prachtig resultaat van wat bejaarde
mensen in België kunnen betekenen voor kinderen in Ghana. 

We hadden afgelopen tijd bijzonder veel last van stroomuitval. Onze grote diepvries met veel voedsel begon echt te
ontdooien mede omdat onze eigen generator kapot ging. De problemen waren dagen lang rondom de hoofdstad van
Ghana. We hebben toen ernstig gebeden voor een oplossing. We huurden op de derde dag een generator maar net toen we
deze wilden starten, kwam de netstroom terug. Gelijk bracht ik de gehuurde generator terug maar toen ik weer thuis
kwam viel de stroom opnieuw uit (de hele dag). Uiteindelijk werd de directeur van het elektriciteitsbedrijf ontslagen en
diezelfde avond kwam de stroom blijvend terug. Sindsdien is de situatie sterk verbeterd. We hopen dat we op een dag
een betrouwbare generator krijgen zodat we niet zo afhankelijk zijn van wie de directeur is. Enkele vrienden proberen
iets te regelen maar het is financieel nog niet rond.

Kwame is een vriend die we al lang kennen. Hij is bijzonder hardwerkend en trouw. Iedere
middag brengt hij twee kinderen thuis met zijn kleine oude taxi. De weg is zo slecht dat de
grote bus er niet kan komen. De kleine kinderen mogen per se niet alleen naar huis lopen op
deze route waar veel gras land is. Kort geleden reed Kwame die route en een zeer grote
Python slang stak de weg over. De auto kon niet meer stoppen en hobbelde erover heen.
Maar de slang gleed gewoon verder alsof het niets was. Je moet er niet aan denken als zo'n
beest  een  kind  pakt!   Sinds  september  rijdt  Kwame  ook  's  morgens  de  bus  naar  de
omringende dorpen. Omdat ik hem in het begin niet helemaal vertrouwde met de bus, reed
ik de eerste keer mee. Maar hij deed het prima, nog beter dan ik. Het is heel moeilijk rijden
over die  drukke weg vol gaten en kuilen.  Nu heb ik  's  morgens de gelegenheid om de
kinderen hun Bijbelverhaal te vertellen en ben niet meer zo moe als voorheen. 's Middags
blijf ik nog wel de bus rijden en daar heb ik veel plezier in.        

We willen niet vergeten u zeer hartelijk te danken voor uw steun en gebed die het mogelijk
maakt dit werk te doen. En alle eer gaat naar God die ons de kracht geeft in alle dingen.

--- Ontvang weer de hartelijke groeten van  Abel & Pamela ---


