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Het  is  inmiddels  december  en  ik  probeer  de
gebeurtenissen  van  afgelopen  maand  op  papier  te
krijgen. Het belangrijkste verhaal gaat over Emma-
nuel  Tagoe  die  opeens  afwezig  was.  Na  onderzoek
hoorden wij dat de moeder hem had “verkocht” om te
gaan werken op het Voltameer. Hij is nog maar zeven
jaar  en  we  waren  veront-
waardigd dat de moeder zo-
iets kon doen. Later hoorden
we dat drie oudere kinderen

van  dit  gezin  vorig  jaar  ook  al  “verkocht”  waren  om  te  gaan  werken  op  het
Voltameer. Dat is het grote stuwmeer van Ghana dat begin jaren zestig gemaakt
werd  door  de  eerste  president  van  Ghana.  Het  meer  is  bedoeld  voor  de
waterkrachtcentrale  maar  er  wordt  ook  veel  gevist.  Ouders  die  niet  voor  hun
kinderen kunnen zorgen, sturen ze soms naar het meer om in de leer te gaan. Echter
in de praktijk worden de kinderen vaak slecht behandeld, uitgebuit en sommigen
verdrinken. Toch gelooft de meerderheid van de ouders dat het goed gaat met hun
kinderen.  Sinds we ons verdiept  hebben in deze  kwestie  blijkt  dat  er meer dan
tienduizend kinderen werken op het Voltameer. De jongens moeten met kano's gaan
vissen (zie foto) terwijl de meisjes de vis moeten roken en verkopen. 

We zouden jullie gebed willen vragen voor deze vier kinderen: Emmanuel, Samuel, Bernard en Felicia die
alle vier werken op het meer hoewel wij in het verleden voor hen gezorgd hebben. Dat deze kinderen op een
of andere manier terug mogen komen en wij een oplossing mogen vinden. Ondertussen ben ik bij de politie
geweest samen met de Sociale Dienst maar het heeft nog niets opgeleverd. Pamela wil een poging gaan doen
om met de moeder te praten en haar te bewegen de kinderen terug te halen. In de volgende nieuwsbrief hoop
ik u meer te schrijven over deze zaak.

Samen met acht medewerkers beginnen wij de dag in gebed. Om half acht gaan we
samen bidden en Pamela  kan hier het  beste  leiding aan geven.  Daarna mag ik de
medewerkers iets onderwijzen uit de Bijbel, iedere dag een paar verzen. Een aantal
kinderen zit dan al in ons midden en zij moeten zich even stil houden wat niet altijd
mee valt. Om acht uur vertrekt de auto om de overige kinderen op te halen. Dagelijks
komen ongeveer 43 kleine kinderen naar onze dagopvang genaamd Bethel-LoveCare.
Om negen uur begint de opening en wordt er gebeden met de kinderen en horen zij een
Bijbelverhaal. Het doel is altijd om het evangelie van Jezus Christus aan de kinderen
bekend  te  maken.  Eén  van  onze  medewerkers  is  Danïel  (zie  foto).  Hij  vertelt  het
evangelie  met  heel  z'n  hart  en  kan  het  goed  overbrengen  aan  de  kinderen!  Het
verblijdt mij als ik meeluister hoe hij het Woord brengt en ik bemoedig hem altijd zo

zo door te gaan. Ons gebed is dat het geloof in de Heer Jezus de kinderen bij mag blijven ook als ze later in
minder goede omstandigheden terecht mochten komen zoals de zeven jarige Emmanuel. 

Onze vriend en evangelist  Robert Botsyoe is  in november twee weken in Nederland op
bezoek geweest.  Tijdens zijn verblijf heeft hij in diverse kerken mogen vertellen over zijn
bediening om Bijbels te brengen bij de gevangenissen in Ghana. Het organiseren van deze
reis was niet eenvoudig en werd mede mogelijk gemaakt door enkele trouwe vrienden uit
Sliedrecht en omgeving. Ook Johan en Linda Schep uit Gorinchem hebben Robert twee
weken  gastvrij ontvangen ondanks de drukke bediening van Johan.  Zeer hartelijk dank.

Verder willen wij u hartelijk danken namens de kinderen in Ghana en de mensen van
Bethel-Shelter in Nederland.  

– Ontvang de hartelijke groeten van Abel en 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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