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Afgelopen  juni  was  ik  kort  in  Nederland  omdat  de
gezondheid  van  mijn  vader  snel  achteruit  ging.  We

hebben goed afscheid van elkaar
kunnen nemen, wetende dat  wij
elkaar niet weer zouden zien (op
aarde).  Uiteindelijk  is  hij  op
11  juli  overleden  op  94  jarige
leeftijd.  Vader  is  een  echt
voorbeeld  voor  ons  geweest  en
we  missen  zijn  bemoedigende
woorden  en  zijn  trouwe  voor-
bede. Onze troost is dat zijn ziel
voor  eeuwig  rust  bij  onze
Redder, de Heer Jezus Christus.  

De afgelopen periode is druk geweest met de kinderen,
het  aantal  is  ondertussen 69.  Tijdens mijn  bezoek aan
Nederland,  in  juni,  kon  ik  enkele  kinderspullen  mee-
nemen voor het toneelspel. Dat maakt het leuker voor de
kinderen om het Bijbelverhaal te spelen en te begrijpen.
Engelenjurkjes,  princessenkleding,  een  kroon  voor  de
koning  en  een  zwaard  voor  de  soldaat.  Het  kwam
allemaal goed van pas bij het verhaal van Daniel in de
leeuwenkuil en het verhaal van koningin Esther. 

Door de lockdown van vorig jaar, hebben de scholen in
Ghana  een  nieuw lesrooster  van  januari  tot  december
i.p.v. september tot juli. Dit betekent dat er niet langer
kinderen  van  onze  groep  in  september  naar  de  basis-
school gaan maar pas in januari. Momenteel hebben  wij
schoolvakantie  tot  6  september.  Ik  hoop  u  binnenkort
nog  persoonlijk  een  berichtje  te  sturen  i.v.m.  uw
sponsorkindje  en  uiteraard  mag  u  ons  elk  moment
schrijven en dan hoop ik snel te kunnen reageren.
  
In  de  vorige  nieuwsbrief  schreef  ik  over  het  zieken-
huisproject  waar  wij  de  armste  mensen  helpen  die
wachten  op  iemand  die  hun  medische  onkosten  wil

betalen.  Er waren twee speciale giften binnengekomen
en met  dit  geld  heeft  Pamela  deze  keer  zeven baby’s
kunnen  helpen  en  een  rolstoel  geschonken  aan  een
gehandicapte  jongen.  Op  de  kinderafdeling  van  het
ziekenhuis,  waren twee baby’s  die  in de steek gelaten
waren door hun moeder omdat ze gehandicapt geboren
waren!  Eén  van  die  twee
baby’s was een meisje met
één  been  (zie  foto).  De
andere baby was in de steek
gelaten  omdat  hij  (of  zij)
geen duidelijk geslacht had.
Omdat  het  ziekenhuis  de
baby’s  verzorgde,  heeft
Pamela  een  gift  gedaan
voor  de  luiers  en  medi-
cijnen. De komende periode
hopen we deze twee baby's
te volgen om te zien hoe het
met  hen  afloopt  of  dat  wij  hen  misschien  mogen
adopteren.  Verder  waren  er  vijf  baby’s  die  aan  de
zuurstof lagen, die wel gevoed werden door hun moeder,
maar  de  moeders  hadden  geen  idee  dat  er  een  hoge
rekening  op  hen  wachtte  voor  de  zuurstof.  Hier  heeft
Pamela een gift gedaan voor de kosten van de zuurstof.
Wij hopen door te kunnen gaan met dit ziekenhuisproject
zolang er giften voor binnenkomen. 

Daarnaast  heeft  Pamela  zich  ingezet  voor  het
slechtziende  meisje  Gifty.
Ze bleek staar te hebben op
beide oogjes maar gelukkig
kan dat geopereerd worden.
Na  verschillende  zieken-
huisbezoeken,  is  er  een
afspraak gemaakt  voor  een
oogoperatie  op  23  septem-
ber.  Dit  is  echt  een  door-
braak in de situatie en iets
om  God  voor  te  danken.
Laten  we  bidden  dat  de
operatie goed mag lukken. 

Verder is  hier  een 20 jaar  oude wagen waar  we sinds
2008 veel  nut  van hebben gehad,  maar  de laatste  tijd
geeft de wagen te veel problemen. Sindsdien moesten we
steeds vervoer huren wat ook onnodige kosten brengt. Er
is een goede 2e hands pick-up truck nodig mede door  de
slechte  wegen.  Daarvoor  zijn  reeds  enkele  giften
binnengekomen bij de stichting maar er is nog een beetje
meer nodig om het mogelijk te maken. Indien u het op
uw hart krijgt, alvast hartelijk bedankt.    
(op de volgende pagina nog enkele foto's)
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 Het slechtziende meisje Gifty (links) krijgt, zo 
de Heer wil, op 23 september haar staaroperatie.

De kinderen van onze medewerkers eten tijdens de
vakantie samen uit twee borden.

50 Bijbels in een Afrikaanse taal voor slechts 300 euro.
Het Bijbelgenootschap houdt de prijs heel laag. 

De kinderen vinden het prachtig om een rol te spelen in
het Bijbelverhaal.

Dit menu eet je in Ghana altijd met de rechterhand. 
(zelfs als je linkshandig bent).

Drie schoolmeisjes kwamen ons bezoeken. Zij waren in
voorgaande jaren deel van onze groep en zitten nu in

klas 4 van de basisschool. 
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