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Na een emotioneel  afscheid arriveerden wij op 27 
September  in  Ghana.  Als  we  uit  het  vliegtuig 
komen, valt de warme lucht als een deken over ons 
heen. Er hangt een aparte geur in de lucht welke iets 
tropisch  heeft.  Die  geur  brengt  herinneringen  aan 
eerdere bezoeken aan Afrika. Ik hou van die geur.

We worden opgehaald door Pamela's  oom Charles 
en een oude vriend, pastor Fofo Gratien. Die laatste 
persoon kent Pamela al 15 jaar en hij is van veel nut 
voor ons geweest en nog. 

Die avond worden we afgezet bij een gasthuis in de 
hoofdstad  Accra.  Dit  is  een  goede  plek  om  te 
acclimatiseren. De eerste dagen is altijd wennen.

We komen naar Ghana om een kindertehuis op te 
zetten. We hebben al een stukje grond gekocht en nu 
bouwen we een eerste huis voor het personeel. Daar 
hopen we zelf  ook zo snel  mogelijk  gaan wonen. 
Vanuit Nederland hebben we dit  project,  met  hulp 
van vrienden, zover kunnen opzetten en nu is de tijd 
gekomen om zelf naar Ghana te komen.

We  hebben  nu  in  Nederland  een  stichting,  een 
vriendenkring  en  een  gemeente  die  ons  heeft 
uitgezonden. De volle evangelie gemeente “Nieuw 
Leven” te  Sliedrecht.  Zonder  hen  zouden we  hier 
niets  kunnen  doen.  We  zijn  ieder  in  Nederland 
dankbaar voor alle steun. Toch weten we dat al deze 
dingen bewerkt zijn door de Here God en dat Hij 
ons roept om hier in Ghana tot zegen te zijn.  

De eerste week gaan we gelijk inspecteren bij ons 
huis dat in aanbouw is. Gelukkig is alles zoals we 
gehoord hadden en het valt niet tegen. De kamers 
zijn  ruim  genoeg  en  het  dak  zit  bijna  op.  De 
metselaars zijn bezig met stukadoren van de muren 
en  de  timmerman  heeft  net  de  deurkozijnen 
geplaatst.  Zoals  gewoon  is  hier,  zijn  die  nogal 
scheef maar in overleg met de aannemer laten we 
een aantal deurposten vervangen. Het kan nu nog 
want  de  metselaars  gieten  de  nieuwe  deurposten 
helemaal vast in het cement. 

Als  we  zondag  naar  de  kerk  gaan,  ervaren  we 
gelijk hoe blij de mensen hier zijn. Het straalt van 
hun gezichten  en  zo  aanbidden ze  de  Heer  ook. 
Met  echte  blijdschap  en  dankbaarheid.  Daar 
kunnen wij Nederlanders nog veel van leren.



De  volgende  week  gaat  het  werk  aan  ons  huis 
verder. Zo'n twee maal per week komen we kijken. 
Het is ca. 20 min. rijden met de auto. Omdat we nog 
geen wagen hebben, worden we opgehaald door de 
aannemer.

De  aannemer  is  deze  keer  echt  een  zegen.  We 
kunnen  goed  met  hem  overweg,  hij  houdt  zijn 
afspraken en is steeds op tijd. 

De aannemer zelf wordt betaald via de stichting in 
Nederland.  De  boekhouder  (br.  Jan  Nieuwen-
huizen) maakt  het  geld over.  Deze methode werkt 
goed zodat we hier niet zelf met grote sommen geld 
hoeven rond te lopen.

Als Jan de laatste termijn overboekt, duurt het een 
week  voordat  het  hier  aankomt.  We  wachten  in 
spanning  maar  alles  komt  goed.  Als  het  geld 
arriveert, zien we gelijk resultaat. Er worden meer 
bouwvakkers aan het werk gezet en in een week tijd 
is het hele huis van binnen en buiten gestukadoord.

Ik  heb  in  Nederland  een  speciale  schakelkast 
gemaakt voor de elektrische installatie. Dat kon ik 
doen omdat  ik bij  een bedrijf  werkte waar ik alle 
spullen en middelen had. We hebben ook een klein 
aggregaat  gekocht  en verscheept.  Het  zal  nog wel 
een tijd duren voordat  we aangesloten zijn op het 
lichtnet en in de tussentijd zullen we het aggregaat 
dagelijks  gebruiken.  Later  zal  het  ook  van  pas 
komen bij stroomuitval.  

De volgende fase in de bouw is het plafond en het 
tegelwerk. Voor dat laatste gaan we samen met de 
aannemer  wat  tegels  uitzoeken.  Samen  kiezen  we 
wat  moois  uit.  Als  de  aannemer  de volgende  dag 
langs gaat om de hoeveelheden op te geven, blijkt 
dat de verkoper geen enkele soort kan leveren. Hij 
heeft  enkel  kleine  voorraden  van  elke  tegel.  We 
zullen  deze  week  nog  een  keer  tegels  moeten 
uitzoeken bij een grotere winkel.

Na  twee  weken 
wordt  de  stalen 
poort  geplaatst. 
Nu we zover zijn, 
kan niemand meer 
zo maar ons stukje 
grond  betreden. 
Het  is  een  mooi 
gemaakt  hek  van 
staal  en  smeed-

werk. We zijn er blij mee.

Na drie weken in het gasthuis te hebben gewoond, 
kunnen we nu bij familie in trekken. Daar zijn we 
heel blij mee. Het is een oom en tante van Pamela. 
Hun huis is nog in aanbouw maar ze hebben snel 
een kamer voor ons gereed gemaakt. Zij wonen in 
een  huis  op  een  berghelling.  Hier  is  veel  frisse 
lucht en overdag is het niet zo heet. We voelen ons 
een beetje thuis hier. We mogen er zo lang blijven 
als nodig is.

Tot  nu  toe  hebben  we  al  de  rekeningen  kunnen 
betalen  en  dit  eerste  woonhuis  wordt  helemaal 
afgebouwd.  Nu  volgt  de  aanleg  van  een  stuk 
betegeling rondom ons huisje en het afwerken van 
de  omheiningsmuur.  Voor  dat  laatste  hebben  we 
nog wat geld nodig. Als dit werk voltooid is, gaan 
we verder met de bouw van het echte grotere huis 
waar we veel kinderen hopen op te opvangen. 

Als we terugkijken op de afgelopen maand dan zijn 
we dankbaar naar God en mensen. We zijn gezond 
en wel in Ghana en de Heer heeft steeds in alles 
voorzien.  Het  werk  aan  het  huis  vordert  en  we 
hopen heel snel te kunnen verhuizen naar ons eigen 
plekje. De Heer voorziet in al onze behoeften naar 
zijn rijkdom in Christus Jezus. 

In de bijbel staat: “Zoekt eerst het Koninkrijk van 
God en Zijn gerechtigheid en dit alles ontvangt u 
bovendien”.  Dit  hebben  we  steeds  in  ons  leven 
ervaren.
 
Pamela en Abel groeten jullie allemaal uit Ghana.


