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Nieuwsbrief stichting Bethel-Shelter Ghana                       
november en december 2021

Er is veel reden om de Heere God voor te danken als we
terug kijken op 2021. Na de lock down van 2020 is de
kinderdagopvang  weer  gegroeid  ondanks  de  corona-
beperkingen.  Het  is  geweldig  dat  er  zoveel  kinderen
geholpen  kunnen  worden.  Ook  zijn  er  in  november
voldoende  nieuwe  sponsors  bij  gekomen  zodat  alle
kinderen  van  Bethel-Shelter  nu  ondersteunt  worden.
Verder is het zeer fijn dat we dit jaar een betere pick-up
wagen ontvingen. Dat schrijf ik voorzichtig om op God
te  blijven  vertrouwen en  iedere  dag te  blijven zoeken
naar  Zijn  wil.  Wij  zijn  ons  ter  dege  bewust  van  de
moeilijke situatie in grote delen van de wereld waar het
leven  moeilijker  is  geworden  door  de  lock  downs  of
werkeloosheid en waar  velen ook ziek zijn  geworden.
Het  schijnt  dat  Ghana  grotendeels  gespaard  is  voor
corona  problematiek.  Nooit  vergeten  wij  hoe  de
president van Ghana op televisie bad tot de Heer Jezus
voor genezing van zijn volk. 

De moeilijkse situatie in de wereld is een teken van de
eindtijd  en  spoedige  wederkomst  van  Jezus  Christus
voor zijn gemeente. Wij willen u bemoedigen om vol te
houden  en  te  zien  op  Jezus  alleen  (Heb.12:1-2).  De
overheid probeert  steeds meer  controle te krijgen over
ons dagelijks leven en dat is niet alleen zo in Nederland
maar ook in Ghana waar nu iedereen zich verplicht moet
laten registreren met een biometrisch identiteitskaart die
gekoppeld wordt aan de mobiele telefoon. Wie dit niet
doet,  verliest  eind  maart  zijn  telefoonverbinding.  Veel
mensen in Ghana kunnen dit nieuwe ID-pasje niet op tijd
regelen en de telefoonmaatschappijen werken overuren
maar kunnen niet zoveel mensen op tijd registeren. De
overheid  probeert  duidelijk  greep  te  krijgen  op  de
bevolking en met haast.  

Gifty  is  in  november  geopereerd
aan haar ogen en is hersteld van de
staaroperatie.  De  troebele  lenzen
zijn  vewijderd  uit  haar  ogen. Nu
had ik gehoopt dat ze direct goed
zou kunnen zien maar zo werkt dat
niet  met  kleine  kinderen.  Na  het
doorlezen  van  haar  medisch
dossier,  ontdekte  ik  dat  chirurgen
haar  geen  kunstlenzen hebben

geïmplanteerd, zoals bij oudere kinderen en volwassenen
wel  gebeurt. Daarbij  moet  ze  ook nog wachten tot  31
januari,  eer  ze  door  het  ziekenhuis  een  bril  krijgt
aangemeten. Laten we bidden dat ze uiteindelijk wel een
goede bril krijgt waarmee ze scherp kan zien. 

Dankzij een speciale gift voor voedselpakketten, hebben
wij  in  december  200  zulke  pakketten  kunnen  maken.

Ieder pakket met o.a. 5 kg rijst, 1 liter zonnebloemolie,
pakjes spaghetti en blikjes vis en tomatenpuree.  Dat is
altijd veel logistiek werk en Pamela heeft dat weer goed
georganiseerd.  Ongeveer  de  helft  van  deze  voedsel-
pakketten  zijn  uitgedeeld  aan  de  kinderen  van  de
dagopvang en de medewerkers en de andere helft (zo'n
100) pakketten zijn uitgedeeld op straat,  vooral aan de
vluchtelingen  uit  het  land  Niger  (zie  filmpje).  We
mochten  ook  in  alle  voedselpakketten  een  klein
evangelisatieboekje  doen  en  bidden  dat  mensen  het
mogen lezen. Het is een boekje in stripverhaal formaat
zodat het zo eenvoudig mogelijk is om te begrijpen. 

Zoveel  mensen  hebben
gehoor  gegeven  aan  de
oproep om een schoenen-
doos  te  vullen  met
speelgoed voor  een  kind
in  Ghana.  Mede  dankzij
de goede organisatie van
de familie van Tilburg en
de  familie  Mensah  uit

Sliedrecht,  konden  zo'n  86 schoenendozen  worden
verscheept. Het zal nog wel tot eind januari (of februari)
duren voordat het hier arriveert maar dan zal het  zeker
veel  blijdschap brengen  bij  de  kinderen!  We  hopen u
volgende keer foto's te sturen van deze kinderen met hun
schoenendoos cadeau. Het is al  weer drie jaar geleden
dat  de  LEEF!  kerk  uit  Sliedrecht  zulke  schoendozen
stuurde voor de kinderen. 

Begin  december  heb-
ben wij  met  de
kinderen  proefwerk-
jes gemaakt  en  daar-
mee schoolrapporten
geschreven. Dit  vind-
en de  kinderen  zelf
ook leuk en spannend.
Een  paar  kleine  kin-
deren,  van  nog  geen
drie jaar, konden het alfabet en een Bijbelvers opzeggen.
Verder zijn er dit jaar zes oudere kinderen die, vanwege
hun leeftijd, ons gaan verlaten en zij  kregen een grote
mooie kinderbijbel mee naar huis en daar waren ze heel
blij  mee.  Ook  hebben  de  kinderen  en  medewerkers
Kerstliederen gezongen en daar  hebben we een filmpje
van  gemaakt  met  een  Kerstgroet die  ook  is  rond
gestuurd. 

Wij willen u hartelijk danken voor uw ondersteuning en
voorbede voor de kinderen van Bethel-Shelter in 2021.

(op de volgende pagina nog enkele foto's)
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Pamela deelt voedselpakketten uit. 

Kleine evangelisietraktaten bij de voedselpakketten.

Deze kinderen gaan in januari naar de grote basisschool.
Hier met hun schoolmeester Isaac.

Arme mensen uit het Sahara land Niger, 
komen naar Ghana om te bedelen.

Schoenendozen en extra speelgoed dat verscheept is
uit Sliedrecht. Een schoenendoos voor ieder kind. 

Schoolmeester Francis met zijn klasje Nursery 2. 
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