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We zijn God zeer dankbaar dat wij in Nederland geen
corona hebben opgelopen ondanks het feit dat we veel
mensen ontmoet  hebben.  Er  zijn  nog  anderen  die  wij
graag thuis hadden willen bezoeken, maar mede omdat
Pamela  ziek  werd  in  Nederland  en  door  de  corona,
konden  we  minder  mensen  ontmoeten.  Om  terug  te
reizen  naar  Ghana  moesten  we  voor  vertrek  én  bij
aankomst  getest  worden  maar  beide  keren  was  het
gelukkig negatief, dat was even spannend! 

Sinds 18 januari mogen de scholen in Ghana weer open,
nadat de kinderen bijna 10 maanden thuis zijn geweest.
Eén van de nieuwe regels is  dat de scholen om 12:00
's middags moeten sluiten om de kans op besmetting te
verkleinen. Wij waren echter zeer verblijd om weer met
ons kinderwerk te kunnen beginnen maar het  gaat  iets
anders  dan  vroeger.  Omdat  we  eerder  moeten  sluiten,
beginnen we nu reeds om 07:00 's morgens met het op-
halen  van  de  eerste  kinderen.  We openen de  dag  nog
steeds  met  zingen,  bidden  en  bijbelonderwijs en  de
resterende tijd moeten de kinderen leren lezen, schrijven
en rekenen. De keuken haast zich om eerder het eten op
tafel te zetten, zodat deze kortere dagen erg druk zijn.
Alle  kinderen  brengen nu  hun eigen waterfles  mee  in
hun schooltas, wat ook weer een nieuwe regel is. 

Coronaregels: Kinderen drinken uit hun eigen waterfles.

Zo'n 20 kinderen brengen we na het middaguur met de
schoolbus terug, maar veel kinderen wonen op plekken
waar  de  bus  niet  kan  komen  en  die  wachten  tot  ze
opgehaald  worden.  De  kleine  kinderen  kunnen  niet
alleen de weg vinden. Wij hebben de ouders uitgelegd
dat we ons aan de regels moeten houden (12:00) maar
als zij  de kinderen niet op tijd ophalen, kunnen wij er
ook niets aan doen. Zodoende blijft  er iedere dag nog
een  groepje  kinderen  spelen  en  wachten  op  hun
familieleden. Het werk met de kinderen van maandag tot
vrijdag  vraagt  veel  energie  en  we  voelen  ons  vaak

vermoeid. We vragen gebed dat we iedere dag nieuwe
kracht mogen ontvangen van God en dat geen van ons
door ziekte geveld wordt. Er komen, op het moment dat
ik dit  schrijf,  54 kinderen bij  ons en het aantal groeit.
Iedere dag komen er moeders vragen of hun kind bij ons
mag  komen en  Pamela  onderzoekt  wie  in  aanmerking
komt  voor  de  Bethel-LoveCare  opvang/school.  Graag
helpen wij  hen die echt  in nood zijn, maar zij  die het
kunnen betalen, mogen hun kinderen elders brengen. 

Vanwege de lange schoolonderbreking door de corona,
zijn er ondertussen 16 sponsorkinderen verhuisd en de
kinderen  van  zes  jaar  en  ouder  zijn  allemaal  naar  de
basisschool  vertrokken.  Daarom zal  ik  in  de komende
weken persoonlijk contact op nemen met sponsors om
hen een ander sponsorkindje te geven. Schrijf ons ook
gerust als u vragen heeft. 

Zo'n vijf jaar geleden is het grote dak van de kinderop-
vang vervangen. Het andere huis, waar wij zelf wonen,
bleef lange tijd goed totdat het vorig jaar ook erg ging
lekken. Maar dankzij een gift  van de kerk in Dronten,
kunnen we nu dit laatste dak ook gaan vervangen voor
een pannendak. Deze klus begint maandag, 8 februari en
we bidden dat het twee weken niet zal regenen.  

Dit gerecht eet je in Ghana met je rechterhand.

In Nederland wordt ons werk gesteund door vrijwilligers
van de stichting Bethel-Shelter te Sliedrecht, die iedere
maand  vergaderen  om lopende  zaken  te  bespreken  en
voor ons te bidden. 12 jaar lang heeft zuster Betty ons zo
geholpen maar in december heeft ze afscheid genomen.
We danken haar voor alles wat ze heeft betekend voor
ons.  Inmiddels  is  de  stichting  weer  aangesterkt  door
Klaas de Jong alsmede Jochim en Regina van Tilburg.
God heeft zo trouw voorzien in de mensen en middelen
om door te gaan met het werk waartoe wij geroepen zijn.
Hieronder enkele foto's van de afgelopen drie weken.
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http://bethel-shelter.com/
http://www.facebook.com/bethelshelterghana


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

De crèche groep voor de aller kleinste kinderen.

Juffrouw Millicent leert ze het alfabet en rijmpjes
opzeggen.

Juffrouw Monica leert ze letters schrijven. 
(maximaal 4 kinderen aan een tafel)

 De crèche kinderen spelen en worden bezig gehouden.

De stoelen op voldoende afstand van elkaar.

Deze kinderen leren ook letters schrijven. 
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