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Er  zijn  nu  ruim  80 kleine  kinderen  die  wij  dagelijks
helpen op de dagopvang,  naast  de  oudere  kinderen en
volwassenen die regelmatig bij ons komen voor onder-
steuning en advies.  Het  is  de genade van God dat wij
deze kansen mogen benutten om zowel de kinderen en
volwassenen  dagelijks  onder  Gods  woord  te  brengen.
Daarbij doen wij ons best om altijd op Jezus te wijzen en
de  noodzaak  van  bekering  en  dat  te  meer  omdat  het
welvaartsevangelie  in  Ghana  het  echte  evangelie  heeft
vervangen in de kerken. Een week voor Pasen werd ik
uitgenodigd  om  te  spreken  op  een  openlucht  evan-
gelisatiebijeenkomt  en  dit  was  spannend  omdat  deze
bijeenkomst gehouden werd in het dorp Kokrobite waar
wij dagelijks komen en veel mensen ons kennen. Het is
duidelijk  dat  wij  zonder  God niets  kunnen en daarom
vroeg ik verschillende mensen om hiervoor te  bidden.
De Heer verhoorde hun gebed, zodat de boodschap van
het  kruis goed en duidelijk gepredikt  werd.  Een groep
mensen kwam naar voren om hun hart aan de Heer te
geven en velen van hen kwamen de volgende zondag
naar de kerk.      

Pamela heeft het bijzonder druk gehad omdat iedereen
naar haar toe komt met vragen. Zowel de kinderen als de
medewerkers  noemen haar  “mammie”  en  zo wordt  ze
hele dag geroepen: mammie, mammie. Van 's morgens
zes  tot  's  avonds  zes,  moet  ze  opdrachten  uitdelen,
vragen  beantwoorden  en  problemen  oplossen.  Hoewel
we het proberen, is het nog niemand gelukt haar taak te
verlichten, mede omdat ze het moeilijk uit handen kan
geven. De paasvakantie kwam daarom goed uit om even
tot  rust  te  komen.  Met  de  telefoon  uitgeschakeld  en
zonder  televisie,  hebben we tien dagen samen kunnen
rusten, bidden en Bijbellezen, om nu in de kracht van de
Heer verder te gaan.     

Het  regenseizoen  (de  moesson)  kwam  dit  jaar  twee

maanden  eerder  dan  verwacht,  wat  zowel  voor-  als
nadelen heeft. Het is heerlijk dat het wat afgekoeld is en
de  hele  natuur  wachtte  op  de  regens,  maar  de  vele
onverharde  wegen  worden  als  een  rivierbedding  en
autorijden is dan moeilijk. Ook sommige planten hebben
moeite  met  veel  regen.  Tomatenplanten  kunnen  niet
bloeien  en  vrucht  dragen  door  de  regen,  waardoor
tomaten  nu  erg duur  zijn  geworden.  Gelukkig  konden
wij  in  het  droge  seizoen  veel  tomaten  invriezen
waardoor wij  die niet meer hoeven te kopen.  Op deze
manier krijgen de kinderen bij Bethel-Shelter altijd ruim
voldoende te eten en voor niets. God heeft voorzien en
wij delen uit aan de armen en ieder die komt.   

Ondertussen  zijn  de  voedselprijzen  sterk  gestegen  in
Ghana en omdat de vooruitzichten niet goed zijn, hebben
wij in maart een grotere hoeveelheid houdbare producten
opgeslagen: rijst en bonen, genoeg voor zes maanden en
mais voor twee jaar. Op de foto de kleine vrachtwagen,
overbeladen  met  de  rijst,  mais  en  bonen,  etc.  De
maiskorrels werden drie dagen gedroogd in de zon en
daarbij iedere morgen en avond opnieuw uitgespreid en
ingezameld. Als het eenmaal goed droog is, kan het jaren
lang bewaard  worden. Deze klus was mooi teamwerk
voor Pamela en haar medewerksters (zie hier en hier). In
een  later  stadium laten  we  de  gedroogde  maiskorrels
malen tot poeder wat gemengd wordt met water tot een
maisdeeg. Dit is het basisingrediënt van veel maaltijden
in Afrika en wij gebruiken het twee maal per week, maar
sommigen eten het iedere dag. 

Volgende week start  de dagopvang en begint  opnieuw
ons werk met de kinderen, deze keer tot 19 augustus, zo
de Heer wil. Wij vragen gebed om nieuwe kracht om de
komende periode door te gaan met het werk. 

(Op de volgende pagina nog enkele foto's)
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Openlucht evangelisatiebijeenkomst, vrijdag 8 april. 

De mais werd drie dagen lang gedroogd in de zon.

Het slechtziende meisje Gifty heeft een 
speciale bril gekregen met hele dikke glazen.

Ik had ook evangelist Jason Burns uitgenodigd.  
(hij sprak op donderdag, 7 april)

Iedere morgen en avond opnieuw 
uitgespreid en ingezameld

Met veel moeite kregen we een “laatste” voorraad
zonnebloemolie, 5 jerrycans. (ze gebruiken het veel) 
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