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We herinneren ons hoeveel de Heere de afgelopen jaren
gedaan heeft in ons leven en het leven van de kinderen.
Alle dank gaat eerst naar God voor zijn grote genade in
Jezus Christus. Maar tevens willen wij u ook hartelijk
danken voor uw steun en gebed waardoor zoveel  mo-
gelijk is geworden. Niet te vergeten de vele giften die de
stichting heeft ontvangen vanaf de start. Het werk begon
in 2008 toen wij ons geleid voelden om naar Ghana te
emigreren,  mede  door  een Bijbelvers  dat  de  Heer  ons
toen gaf. “Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard
hebt,  breek uit  in gejuich en jubel  het  uit,  u die geen
weeën gekend hebt,  want de kinderen van de eenzame
zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde, zegt de
HEERE. Vergroot de plaats voor uw tent, laat men uw
tentkleden  wijd  uitspannen,  wees  niet  terughoudend,
verleng uw touwen, sla uw pinnen vast” (Jes.54:1-2). 
In  2013  startte  de  kinderdagopvang  met  een  klein
groepje kinderen en deze groep is ieder jaar zo gegroeid
dat wij niet weten hoe groot het nog zal worden.   

Eind  juli  begint  in  Ghana  de  lange  zomervakantie
hoewel hier geen zomer of winter is (tropisch). In plaats
daarvan is nu het regenperiode met iets koelere tempe-
raturen waar we altijd zo naar uit zien. Ieder jaar, aan het
einde  van  het  schoolseizoen,  verlaat  ons  een  groep
kinderen en dit jaar waren er elf kinderen van wie wij
afscheid mochten nemen. Dat is wel emotioneel omdat
wij een band met ze hebben opgebouwd en de kinderen
noemen ons “mummy” en “daddy”. Hieronder een foto
van de groep van elf kinderen met Pamela in het midden
en de lange schoolmeester achter zijn klas.

Hoewel deze elf kinderen ons verlaten, blijven wij hen
dagelijks gedenken in gebed. De lijst met kindernamen
wordt steeds langer maar we willen niemand vergeten in
ons voorbede (soms is er niemand anders die voor hen
bidt). Als u een van deze kinderen sponsort, gaan wij u
binnenkort een nieuw kindje toevertrouwen. Wachten is
nog even op de nieuwe kinderen.  

Aan het einde van het seizoen (eind juli), zijn wij altijd
vermoeid van de vele activiteiten. Naast het kinderwerk
zijn er  vaak kwesties met  onze medewerkers.  Daarom
hebben we een rustig plekje in Ghana waar wij eens in
het jaar twee weken kunnen uitrusten. Dit jaar was onze
vakantie  kort  want  Pamela's  moeder  is  ziek  en  moest
vaak  naar  het  ziekenhuis  voor  doktersonderzoeken.
Uiteindelijk is  besloten dat  we niets voor haar kunnen
doen  dan  bidden.  Bij  God  zijn  alle  dingen  mogelijk.
Regelmatig probeer ik moeder te bezoeken en dan lees ik
zo goed mogelijk voor uit de Ewe-Bijbel. Hoewel ik zelf
de  vreemde  woorden  niet  begrijp,  kan  moeder  wel
begrijpen  wat  ik  voorlees.
De  Ewe-taal  is  een  andere
taal  dan  in  onze  regio
gesproken wordt en het valt
niet  mee  om  al  die
verschillende  stamtalen  te
leren.  Hiernaast  een  selfie
met Pamela's moeder.

De afgelopen zes jaar hebben we gebruik gemaakt van
een  oude  Ford  bus  die  dienstdeed  als  schoolbus.  Met
deze  bus  haalden  en  brachten  we  de  kinderen  van  en
naar huis.  Hierdoor kunnen we de ouders, meestal een
alleenstaande moeder of oma, ontlasten waardoor zij in
staat  worden  gesteld  om  iets  van  een  inkomen  te
vergaren. Echter, mede door de slechte wegen in Ghana,
verkeert de bus nu in een erbarmelijke staat. Bovendien
heeft de huidige bus te weinig zitplekken waardoor de
kinderen  elkaar  verdringen.  Al  met  al  is  het  dus
noodzakelijk  dat  er  een  betere  bus  komt.  We  hebben
onderzocht  welk  type  bus  hiervoor  het  beste  in
aanmerking  komt.  Hieruit  kwam  naar  voren  dat  een
Toyota  Hiace  het  meest  geschikt  is.  Dit  is  een  sterk
model  dat  het  heel  goed  doet  in  Ghana.  Deze  bus  is
nieuw te duur, maar we weten dat we ongeveer € 17.000
kwijt  zijn  voor  een goede 2e hands versie.  Inmiddels,
zijn er enkele giften binnen-
gekomen  en  toegezegd,
maar  we  komen  nog  wel
veel  tekort.  We zouden het
daarom zeer op prijs stellen
wanneer er donateurs bereid
zijn  om  voor  dit  doel  te
geven.     

Op zondag,  1  september,  bezochten wij  een afgelegen
dorpje waar  een nieuw kerkje  is  ontstaan met  zo'n 25
gelovigen.  Ik  reisde  die  zondag  met  een  broer  van
Pamela en wij hadden ons voorgenomen om samen over
het onderwerp “bekering” te prediken. Nadat ik een half
uur  gesproken  had,  voegde  mijn  zwager  daar  soort-
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gelijke woorden aan toe en bij het zingen van een lied
over  het  bloed  van  Jezus  kwam  er  plotseling  zo'n
overtuiging van zonden dat alle aanwezigen luid huilden
en tot God riepen, zoiets hadden wij ook nog niet eerder
meegemaakt.  Nadat  dit  huilen  en  roepen  tot  God
geruime tijd door ging, waren er onverwachts nog twee
meisjes die bezeten waren en te keer gingen. Wij leken
nu verantwoordelijk om de boze geest uit te werpen en
dat viel niet mee maar toen de hele kerk ging meebidden
werd het  makkelijker.  Jezus leerde ons dat  “bidden en
vasten”  ons  geloof  versterkt  om  boze  geesten  uit  te
werpen (Mat.17:19-21). Duidelijk hebben wij dat nodig.
Deze  kerk  is  een  lange  rit  met  de  auto  en  voor  ons
vertrek  hadden wij  wat  extra  geld  meegenomen,  voor
geval van pech onderweg, maar toen ik de armoede zag,
besloot ik alles uit te delen aan deze mensen. De pastor
kende  de  noden  en  hij  deelde  uit  zodat  iedereen  iets
kreeg en zo hadden we de beste kerkdienst in lange tijd.
In de kerken in de dorpen zijn er zo veel arme mensen
dat er bijna niets binnenkomt in de collectes en ik vind
het altijd vervelend als ze deze mensen manipuleren om
te geven. Wij kunnen beter aan hen geven.

Hierbij nog enkele foto's van de laatste schooldag voor
de vakantie. 
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