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In de vakantieperiode van augustus en begin september mochten we even
op  adem  komen  en  klussen  doen.  We  hebben  de  lokalen  opnieuw
geschilderd  in  vrolijke  kleuren  en  er  zijn  weer  extra  tafels  en  banken
gemaakt door een timmerman. Eind augustus was er een kans voor ons om
vijf dagen naar een afgelegen plek te gaan om God te zoeken samen met
anderen  waardoor  we  geestelijk  en  lichamelijk  zijn  versterkt.  Bij
terugkomst op 1 september moesten we alle zeilen bij zetten om klaar te zijn
voor het  nieuwe schoolseizoen.  Zo  hebben we de  laatste  week benut  om
buiten een betere keuken te maken. Pamela kreeg de laatste dag nog een
grote houten stelling in haar keuken zodat er geen spullen meer op de grond

liggen. In alle dingen konden we tevreden zijn en God danken voor de verbeteringen. Maar één reparatie liep
anders dan gepland. De airco van de schoolbus was kapot. Deze is nodig omdat de ramen niet goed open kunnen
en het vaak erg heet en stoffig is. Bij een van de beste reparatiebedrijven in de stad, probeerden ze ons op te
lichten door de  hele  installatie  te  vervangen en duizend euro te  rekenen.  Gelukkig  kregen we lucht  van de
bedriegers en konden nog vertrekken zonder veel schade. Daarom rijden we deze maand in een benauwde bus vol
zwetende kinderen. Binnenkort doen we een nieuwe poging om elders de schoolbus te repareren maar deze keer
zal ik zelf niet rijden. Pamela zal haar best doen om ook dit te regelen zonder bedrogen te worden.

Tijdens de schoolvakantie van april en augustus volgden twee van onze
medewerkers,  Millecent  en  Cecilia,  een  cursus  voor  kleuterjuf.  En
gelukkig zijn geslaagd! Het was best pittig en hard werken maar met
een grote beloning. Ze hebben nu voor het eerst een diploma en zijn
beter in staat les te geven. Ook maken ze nu allerlei leuke dingen van
papier zoals ze geleerd hebben tijdens de opleiding. We zijn trots op
hen.  Twee andere medewerkers konden de cursus niet volgen omdat
hun Engels niveau te laag was. Maar voor ons en voor de Heere zijn ze
even kostbaar als  hen die  een diploma halen.  God ziet  het hart.  We
hebben een heel goed team medewerkers en er is altijd vreugde bij ons.  

Op 9 september is de dagopvang voor kansarme kinderen weer geopend
maar nu met nog meer kinderen. Vijf nieuwe kinderen zijn gearriveerd
zodat het totale aantal nu op 40 kinderen komt. De kleinsten zijn één jaar
en de grootsten zijn inmiddels zes jaar oud. We hebben ze opgedeeld in
vijf groepjes en ieder groepje heeft een juf of meester. Op de foto links de
kleinste kinderen met hun juffrouw Regina die de crèche doet. Met al die
nieuwe kinderen, hebben we ook weer nieuwe sponsors nodig die a.h.w.
een  kindje  willen  adopteren.  Wij  houden  u  dan  op  de  hoogte  door
regelmatig foto's te sturen van uw kind en u kan b.v. ook een cadeautje
sturen met de post. We merken dat veel mensen dit erg fijn vinden juist
omdat  we  een  kleine  organisatie  zijn  en  zo  beter  contact  kunnen
onderhouden dan de grote organisaties. 

We hebben een test  gedaan met  enkele  kinderen om te  zien  of  ze
gereed waren voor de basisschool. Maar hun niveau bleek nog te laag.
Dit komt omdat de kinderen in Ghana bijzonder veel moeten weten
voordat  ze  naar klas  1  van de  basisschool  mogen.  Ze  moeten het
alfabet kunnen schrijven in hoofdletters en kleine letters en de cijfers
van 1-20 en zelfs kleine rekensommen oplossen. Om die reden blijft
een hele groep van 7 kinderen een jaar langer. Aan de andere kant
toch  fijn  voor  de  kinderen  om  nog  een  jaar  in  deze  beschermde
omgeving bij ons te zijn zodat wij hen ook meer mogen leren over de
Bijbel en onze verlosser, Jezus Christus. Ondertussen zullen onze ge-
diplomeerde onderwijzers het academisch niveau bijspijkeren zodat
deze groep volgend jaar wel naar de basisschool kan.   
 - Ontvang de hartelijke groeten van  Abel & Pamela ---
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