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Verschillende mensen schreven ons met de vraag of het
virus ook in Ghana is. Op 11 maart was melding van de
eerste  twee  gevallen  in  Ghana.  De  dagen die  volgden
kwamen  meer  en  meer  personen  per  vliegtuig  naar
Ghana die het virus meebrachten. De overheid reageerde
snel  door  alle  aankomsten  van  buitenlanders  en
Ghanezen te verbieden en de grenzen volledig te sluiten.
Op  zondagavond,  15  maart,  kwam  de  onverwachte
mededeling dat  ook alle scholen,  kerken en moskeeën
gesloten moesten worden tot nader bericht. Dat geldt dus
ook voor de Bethel-LoveCare kinderopvang (en school)
die  sinds  16  maart  tijdelijk  gesloten  is.  Onze
verwachting is dat de situatie in Ghana meevalt omdat
het virus minder snel lijkt te verspreiden dan in de koude
landen.  De  grote  meerderheid  van  de  positief  geteste
mensen  kwam  uit  het  buitenland.  Velen  zijn  in
quarantaine geplaatst. Over enkele weken zal blijken of
er echt meer besmettingen zijn. 

De  begrafenis  van  Pamela's  moeder  Agnes  werd
zorgvuldig  voorbereid  in  de  maand  februari  en  begin
maart. Er rustte een grote verantwoording op Pamela en
de  kosten  maakten  haar  bezorgd.  De  kerk  in  Dronten
schoot haar te hulp met een speciale gift voor dit doel.
Hoewel een begrafenis niet binnen de doelstelling van de
stichting valt, was het toch gerechtvaardigd omdat deze
gift speciaal gegeven was voor dit doel. 

Iemand stuurde een kaart  uit  medeleven en die  kwam
precies  op het  goede  moment  (zie  foto). Er  werd  een
grote kerkdienst georganiseerd voor 600 bezoekers die
verwacht  werden  en  velen  zouden  bij  ons  komen
overnachten  zodat  we  een  extra  huis  in  de  omgeving
huurden voor de gelegenheid. Alles verliep volgens plan
tot  15 maart.  Toen kwam de onverwachte  mededeling
van de overheid dat alle bijeenkomsten met meer dan 25
personen verboden werden.  De grote  samenkomst  met
600  bezoekers,  die  gepland  was  op  21  maart,  moest
worden  geannuleerd.  De  begrafenis  zelf  kon  niet

afgezegd  worden  maar  met  een  veel  kleinere  groep
mensen is moeder begraven in haar dorp. Dit is verder
plechtig  en  eerbiedig  verlopen  wat  ons  ook  dankbaar
maakte. We ervaren het als leiding van God dat de datum
van de begrafenis tegelijk viel met het verbod op grote
samenkomsten.  Het  is  namelijk  normaal  in  Ghana  dat
mensen komen voor de show en zich misdragen, alcohol
drinken en zelfs dansen op een begrafenis maar daar was
nu  geen  sprake  van  door  het  coronavirus.  Het  moest
klein en eenvoudig gedaan worden.  

Ghana zoekt God in tijd van benauwdheid. Het ver-
blijdt ons dat de president van Ghana zich tot God richt.
Hij nam het initiatief om de kerkleiders uit  te nodigen
voor een ontbijt met bidstond op 19 maart. Dit werd live
uitgezonden op televisie.  Terwijl  wij  meekeken,  zagen
wij  dat  de  president  de  Heer  Jezus  Christus  procla-
meerde  als  schepper  van  hemel  en  aarde  en  de  kerk-
leiders liet bidden om genezing voor zijn volk. Enkele
dagen later organiseerde de president een nationale dag
van vasten en gebed wat gehouden werd op woensdag,
25 maart. Wij deden zo goed mogelijk mee om gehoor te
geven aan de oproep. Het verblijdt ons wederom dat in
Ghana iedereen lijkt te bidden.  Terwijl  in veel westerse
landen God niet genoemd wordt door hun leiders. Toch
is  in  Ghana  ook  veel  onrust  onder  de  mensen.  De
regering heeft na overleg besloten om de hoofdstad (en
de stad Kumasi) twee weken af te sluiten, de zgn. “lock-
down”. Beginende 30 maart moet iedereen thuis blijven
en  wel  35.000  politieagenten  en  soldaten  gaan  daar
toezicht op houden. Zo ver als mogelijk is, blijft Bethel-
Shelter de arme mensen helpen want we willen graag tot
zegen zijn vooral als het moeilijk wordt. Voor de arme
bevolking is het vaak onmogelijk thuis te blijven omdat
men overleeft van dag tot dag. Wij vragen u om gebed
dat  we  nieuwe  wegen  mogen  vinden  de  kinderen  en
arme mensen te helpen in de naam van de Heer Jezus.
Hieronder nog enkele foto van afgelopen periode.

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.

http://bethel-shelter.com/
http://www.facebook.com/bethelshelterghana


Bezoek ook onze web-site: http://bethel-shelter.com en www.facebook.com/bethelshelterghana 

Door de kapotte  wasmachine werd iedere dag met de
hand gewassen. Een nieuwe wasmachine is onderweg uit
Nederland. Hartelijk dank hiervoor.

Hier  maakten  we  een  filmopname  en  de  kinderen
moesten zingen en zwaaien.

De creche groep is gezellig en kinderen vermaken zich.

De kinderen verzameld voor de filmopname.
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