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Nieuwsbrief stichting Bethel-Shelter Ghana
             --  November 2015 –
Eerst willen we God danken en eren dat er een mogelijkheid is gekomen om een nieuw dak op het kindertehuis te
maken. Deze kwestie loopt al 2 jaar en eindelijk is er een doorbraak gekomen. Wat onmogelijk leek is nu mogelijk
geworden want ….Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt (Pred.3:11). De praktische kant hier van kwam door
twee bijzondere giften die  we mochten ontvangen in oktober en november. Eén van die giften kwam van de
Kringloopwinkel in Sliedrecht. Zij hebben ons gevraagd hier publiciteit aan te geven omdat het de vrijwilligers
van de Kringloopwinkel stimuleert om door te gaan met hun goede werk. De constructie van het pannendak
hopen we in de Kerstvakantie te realiseren als de kinderen een paar week afwezig zijn. Het is voor ons nog een
hele planning om dit tot een goed einde te brengen en we vertrouwen op God die ons wijsheid zal geven. 
 
Sinds kort zijn er open deuren om in verschillende kerken te mogen prediken. Het voelt als een bevrijding dat we
eindelijk iedere zondagmorgen het evangelie  kunnen brengen aan mensen die  honger hebben naar geestelijk
voedsel.  De prediking van het  kruis  is  dwaasheid voor hen die  verloren gaan maar voor hen die  geloven is
Christus de kracht en de wijsheid van God. Hoe meer we Hem prediken, hoe meer mensen in het licht komen en
redding zullen ervaren. Ook zijn Pamela en ik samen in afgelegen dorpen geweest waar mensen zo arm leven dat
het een wereld van verschil is voor ons. Hoe blij zijn die mensen met een goede evangelieboodschap ! 

Het fijne werk met de 40 kinderen blijft door gaan. Iedere dag rijdt de schoolbus en haalt de kinderen op langs de
route. Frank en Tamara Mensah, vrienden uit Sliedrecht, waren op bezoek en Frank reed mee in de schoolbus.
Hij vond het prachtig om de kinderen op te halen in het dorp. Ze kregen een goede indruk van de bediening onder
de arme mensen. Het werk met de 40 kinderen heeft een maandelijks budget waar we wat te kort komen. Zo zijn
er kosten voor levensonderhoud en de onderhoudskosten aan de bus of extra tafels en stoelen die nodig zijn. We
zijn daarom echt op zoek naar meer sponsorouders of mensen die de stichting  maandelijks een algemene gift
kunnen doen zodat er iedere maand wat meer binnenkomt. 

Gideon Dela Worlanyo
Gideon is twee jaar oud en heeft geen broertjes of zusjes. Hij heeft wel beide ouders
maar die leven bijzonder arm. Zijn vader is fulltime evangelist en hij doet zendings-
werk in de dorpen. We hebben hem leren kennen als een oprecht persoon die onze
steun verdient. De moeder van Gideon hebben wij geholpen door haar schooljuffrouw
te maken bij onze dagopvang. Ze is heel erg blij met dit baantje want nu heeft ze een
klein inkomen. We zoeken daarom een sponsor voor haar zoontje Gideon.
  
Kelvin Donkor
Kelvin is twee jaar oud en hij is de jongste van vier kinderen. De vader van Kelvin
loopt mank vanwege een hersenbloeding. De moeder van Kelvin verdient een klein
beetje met een doos spullen op haar hoofd die ze probeert te verkopen (handeltje). De
kerk heeft dit gezin gesteund door hun medische kosten te betalen en de voorganger
heeft ons gevraagd de kinderen te helpen met scholing. Wij helpen alle vier kinderen
van dit gezin en Kelvin is de laatste die nog een sponsor nodig heeft.

Vicentia Abena Otabil
Vicentia  is  3  jaar oud.  Haar vader is  overleden en ze  wordt  verzorgd door haar
moeder. Omdat er geen vader is, heeft de moeder het extra moeilijk. De vader van
Vincentia kwam uit  een gezin met 10 broers van één moeder.  Alle  10 broers  zijn
overleden door een vloek. De oma van Vicentia zit de hele dag te huilen omdat al haar
10 zoons overleden zijn en ze heeft geen kinderen meer. Wij zorgen in ieder geval voor
haar kleindochter Vicentia maar we zoeken een sponsor voor Vicentia 

Emmanuëlla Debrah.
Emmanuëlla is pas anderhalf jaar oud. Ze heeft beide ouders maar die hebben het
arm. Haar moeder probeert iets te verdienen met een naaimachine. Haar vader is
electriciën.  Ze  wonen  in  kamer  van  een  half  afgebouwd  huis,  heel  armoedig.
Emmanuëlla komt sinds kort naar onze dagopvang en wij zorgen zo goed mogelijk
voor haar. We zoeken een sponsor voor Emmanuëlla.

-- 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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