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De afgelopen maanden hebben we 
geen nieuwsbrief  geschreven  omdat we het  nieuws zelf
mochten brengen in Nederland. De meesten van u hebben
wij  persoonlijk  ontmoet  en  we  werden  telkens  weer
overrompeld door de warmte en vriendelijkheid die jullie
ons gaven. Het was daarom boven verwachting goed voor
ons om een maand in Nederland te zijn.  Links een foto
van ons met de vrienden van de stichting Bethel-Shelter.
Rechts een foto met Gerda.
 
Verder  zijn  we  iedereen  zeer
dankbaar voor de contante giften
die  we  ontvingen in  Nederland
om met ons werk verder te gaan.

Dankzij die giften konden we aan het einde van ons verblijf een aantal dozen met goederen
verschepen zoals een kopieerapparaat, een printer, kinderkleding, evangelisatie boekjes en veel
dozen Witte Reus waspoeder die hier moeilijk te krijgen zijn. Een vraag die velen in Nederland
ons stelden, is of er ook Ebola is in Ghana? Nee, gelukkig is er geen Ebola in Ghana en we
hopen dat het er ook nooit komt. We voelen ons veilig onder de vleugels  van de Heer en zelfs
als die gevreesde ziekte hier mocht komen, weten we dat God ons kan beschermen.      

Op 2 september zijn we met het vliegtuig goed en wel terug gekeerd naar Ghana waar we ons
inmiddels echt thuis voelen. De lange reis verliep zonder problemen. We moesten toch weer
flink wennen aan het grote verschil tussen Nederland en Ghana. Bij aankomst thuis was er
geen elektrische stroom, geen stromend water en alles was zo donker 's avonds na 6 uur.
Maar we voelden een grote vrede en blijdschap weer terug te zijn. Een bijzondere zegen dat
er geen dieven waren geweest en er niets ontbrak (het wemelt hier van de dieven). 
Een  dag  na  aankomst  werden  wij  warm  verwelkomd  door  drie  van  onze  vrouwelijke

medewerkers. Ze hadden ons gemist en ze voelen zich duidelijk welkom bij ons. Sinds we terug zijn, komen ze iedere
dag trouw Pamela helpen (vanaf halfzes 's morgens). We hebben vanaf het begin zo'n goede ervaring met de Ghanese
zusters. De mannen daarentegen hebben ons steeds in de steek gelaten. Zo ook nu weer met onze laatste medewerker
Charles die zomaar verdwenen is en dus moeten we weer een vervanger gaan zoeken.  
De eerste dagen in Ghana moesten we hard werken om de problemen een voor een op lossen en om het huis weer in orde
te krijgen. Het elektriciteitsbedrijf kwam de storing aan het net maken en wij moesten onze kWh-meter weer opladen
door  een  maand  vooruit  te  betalen.  Alle  huizen  in  onze  omgeving  zijn  dit  jaar  voorzien  van  nieuwe  meters  die
automatisch uitschakelen als men niet betaalt (opladen kan met een kaart). Toen de stroom weer werkte, konden we de
watertank op het dak volpompen zodat de kraan weer ging stromen. De bus heeft ook wat problemen met de slechte
wegen zodat we een poging hebben gedaan grotere wielen onder de bus te monteren. Rond die tijd kreeg Pamela last van
haar  rechter  oog  en  rechter  mondhoek  die  verlamd  raakten.  De  dokter  zei  in  eerste  instantie  dat  het  om  een
hersenbloeding  ging  zodat  we  schrokken.  Later  bleek  het  geen  hersenbloeding  te  zijn  maar  slechts  een  tijdelijke
gezichtsverlamming. Waarschijnlijk als gevolg van de luchtdruk en oorpijn in het vliegtuig. We hebben daarna ernstig de
Heer gezocht en om die reden is Pamela is enkele dagen naar haar oma gereisd om meer tijd te vinden voor gebed. God
heeft verhoord. Inmiddels zijn de symptomen bijna verdwenen en Pamela voelt zich wat beter. 
Ondertussen mocht ik een jongen van 13 jaar helpen die steeds op straat bezig was de gaten in het wegdek te vullen met
zand. Hij vroeg of ik hem wilde helpen om naar school te gaan en dat is precies wat ik al op mijn hart had. Samen zijn
we naar een school gegaan en ik  mocht het  schoolgeld vooruit betalen waardoor zijn probleem opgelost  lijkt.  Zijn
moeder kon het eerst niet geloven en ze kwam twee keer bij ons thuis om te bedanken. Op deze manier hopen we in de
toekomst meer kinderen van de straat te halen. 

Op 23 september  zijn  we weer  begonnen met  de  kinderdagopvang.  We
waren enorm blij de kinderen weer te zien en dat was wederzijds. Velen
vlogen ons in de armen en we hebben veel geknuffeld. Inmiddels draait
alles weer zoals voor de vakantie en de dagelijkse routine is begonnen. We
gaan wel enkele wijzigingen doorvoeren zodat we minder vermoeid raken.
Zo gaat iemand anders de schoolbus 's morgens rijden zodat ik alleen nog
's middags rijd en we proberen ook Pamela meer werk uit handen te nemen
zodat ze niet overbelast raakt.  
  
--- Ontvang weer de hartelijke groeten van  Abel & Pamela ---


