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Een moeder kwam vragen om haar kind te plaatsen want
haar  man  zit in  de  gevangenis  en  we  hoorden  van
anderen dat dat klopte. Een andere jonge (alleenstaande)
moeder van 18, met een 2 jaar oud  zoontje, kwam ons
om hulp vragen.  Zulke kinderen plaatsen we graag als
het even mogelijk is. Er zijn nog veel meer kinderen die
graag bij ons zouden komen maar er is niet meer plek. 

Eigenlijk  had  Pamela  deze  nieuwsbrief  zelf  willen
schrijven want ze wilde graag met  jullie delen hoe de
kinderen gek zijn op haar koken. Op woensdagen komen
er meer kinderen uit de omgeving bij ons eten en samen
met de volwassen zijn er dan wel 70 tot 80 mondjes om
te vullen. De medewerkers beginnen op woensdagen al
om vijf uur 's morgens omdat de grote maaltijd anders
niet  tegen  twaalf  uur  gereed  is.  De  vrouwen  weten
precies wat te doen en het is een fantastisch team. 

De  laatste  tijd  komen  er
steeds  meer  kinderen  om
hun bordje voor de tweede
maal  te  laten  vullen  en
sommigen  eten  wel  drie
borden  vol.  Het  hangt  er
een beetje vanaf wat er op
het  menu  staat  maar  één
jongetje,  Ibrahim,  komt
altijd  en  iedere  dag  om
meer vragen. Dan zegt hij
in  z'n  eigen  taal:
“Majeekoo” wat betekent:
“Ik wil meer”. Ze noemen

hem  daarom  inmiddels  “Majeekoo”  ipv.  Ibrahim.  We
weten  dat  hij  uit  een  hele  arme  situatie  komt  en
misschien  heeft  hij  daarom  zo'n  eetlust  om  alle
achterstand in te halen. Er is een leuk  filmpje van tien
minuten die Johan & Linda Schep jaren geleden gemaakt
hebben  waarin  u  kan  zien  hoe  de  kinderen  van  toen
heerlijk smulden maar je ziet ook dat we toen destijds
een  klein groepje kinderen hadden vergeleken bij nu. 

Met de volwassen medewerkers doen we iedere morgen
bijbelonderwijs en bidstond. De kinderen zitten dan in
ons midden en wachten geduldig tot  de  grote  mensen
uitgepraat zijn. Sinds januari hebben we iedere maandag
hetzelfde Bijbelvers besproken: 1Kron.28:9 “En gij, mijn
zoon Salomo, ken de God van uw vader, en dien Hem met
een volkomen toegewijd hart en een bereidwillig gemoed,
want de Here doorzoekt alle harten en doorgrondt al wat
de gedachten beramen. Indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich
door u laten vinden; doch indien gij Hem verlaat, zal Hij u
voor eeuwig verwerpen”.  Het advies van David aan  zijn
zoon Salomo waar wij onze eigen naam mogen invullen.
God doorzoekt ons hart en verlangt naar een volkomen
toegewijd  hart.  Daar  ontbreekt  het  ons  vaak  aan.
Gelukkig is er ook de genade van God door het geloof in
de Heere Jezus waardoor we goede moed vatten dat Hij
ons zal helpen om ons hart volledig aan Hem te geven.
 
De  kleine  kinderen  hebben iets  praktisch  geleerd.  Dat
Gods kinderen niet mogen vechten en bijten maar elkaar
moeten liefhebben  en dan roepen de kinderen in koor:
“Jesus children, no fighting, no biting and no pinching.
Jesus children, love your brothers and  sisters.” waarop
ze elkaar een liefdevolle omhelzing geven!

In de vorige nieuwsbrief brachten wij onder uw aandacht
dat er een betere schoolbus nodig is. Er zijn twee giften
binnen  gekomen  t.b.v.  de  schoolbus  waar  wij  zeer
dankbaar voor  zijn.  Er  is  echter  meer  nodig  om de

schoolbus  aan  te  schaffen.
Een  vriend  bemoedigde ons
met  de  woorden:  “Hou  me
maar  op  de  hoogte  over  de
ontwikkelingen  van  de
schoolbus. Hij  moet  er
komen,  zodat  jullie  werk
voortgang zal blijven vinden”.

(Op de volgende pagina enkele mooie foto's.) 

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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Juffrouw Millicent geeft les aan de kleuterklas

  Dit zijn kinderen in de peutergroep.

Deze kinderen kwamen in eerdere jaren naar de Bethel-
LoveCare opvang maar gaan nu naar de basisschool.

De ijsjesverkoper komt af en toe langs voor een traktatie

Twee juffrouwen houden de peuters bezig en 
zij verschonen veel luiers iedere dag.

Verjaardagen vieren we voor een groep kinderen tegelijk

Ontvang de hartelijke groeten van Abel en Pamela
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