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God is zo goed en daar willen wij bij iedere gelegenheid
van getuigen. In goede tijden en in slechte tijden blijft
Hij dezelfde die ons liefheeft en ons niet in de steek laat
en ook alle dingen doet medewerken ten goede voor hen
die Hem liefhebben. In januari begon ons jaar met een
kleine verbouwing. Onze muren rondom waren al jaren
beschadigd en gescheurd. Deze konden we nu bekleden
met een laag natuursteen zodat de muren verstevigd en
netjes zijn. Na de verbouwing, konden we op 18 januari
weer open gaan voor de kinderopvang. Er werden ons de
eerste  weken veel  nieuwe kinderen  gebracht  waar  we
echt moesten kiezen voor de meest arme mensen, om die
te helpen. Bij elkaar hebben we sinds januari 13 nieuwe
kinderen  mogen   opvangen.  De  verdeling  over  de
sponsors moet nog gebeuren maar het is bijzonder druk
hier.  

Zo  kwam bij  ons  een  gezin  waar  in  vijf  jaar  tijd  zes
kinderen geboren werden. De moeder (rechts op de foto)
vertelde ons dat  ze na iedere bevalling na slechts drie
maanden  weer  in  verwachting  was!  Haar  man  is
kleermaker  maar  door  rampspoed  was  z'n  atelier
afgebrand en werd het gezin echt  arm. De vier oudste
kinderen (midden foto) mogen wij nu overdag opvangen
en scholing geven. 
       
Ook werd ons zo maar tweeduizend euro gestuurd voor
Bijbels. Er werd mij gevraagd om een deel ervan door te
sturen aan de broeder van het Bijbelgenootschap. Met de
andere  deel  konden we nog ruim 250 nieuwe  Bijbels
kopen  in  verschillende  talen.  De  Engelse  evangelist
Jason Burns, met wie wij samenwerken, zat toevallig net
zonder Bijbels en evangelisatiemateriaal en vroeg zich af
hoe hij verder moest gaan. Zo konden wij hem op het
juiste moment helpen aan  Bijbels en andere boekjes en
ging hij vol nieuwe energie aan het werk. Ook stuurt hij
ons steeds getuigenissen hoe de Bijbels gebruikt worden.
Het is ons grootste verlangen het evangelie van de Heer
Jezus te brengen bij de mensen en deze Bijbels helpen. 

Op  4  februari  arriveerden  twee  grote  dozen  uit
Nederland, die eind december verscheept waren, vol met
de schoenendozen cadeaus voor de kinderen. We hebben
met  verwondering  en  waardering  gekeken  naar  kunst-
volle versieringen van vele dozen, zo mooi. Velen van u
hadden echt  hun best  gedaan om er iets  moois van te
maken.  Zeer  hartelijk  dank  namens  de  kinderen  van
Bethel-LoveCare. Ik hoop iedereen weer foto's te sturen,
schrijf  mij  ook  gerust  met  verzoek om foto's  van  uw
sponsorkind, graag doen we dat.

Verder is hier speciaal bezoek gekomen uit  Nederland,
de familie Bos met twee kleine kinderen. We waren  heel
benieuwd hoe de Ghanese kinderen zouden reageren op
de Nederlandse kinderen. Gelukkig ging dat heel goed.
Het taalverschil is geen probleem voor de kinderen om
samen te spelen. Tevens konden onze vrienden insuline
meenemen voor Pamela omdat die medicijnen bijna op
waren. Zo heeft God weer precies op tijd voorzien in de
nodige medicatie. 

(Op de volgende pagina nog enkele foto's)
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Ernest met z'n mooi versierde doos.

Mary is zichtbaar blij met haar cadeau.

Zahra uit Nederland geeft haar speelgoed 
aan de kleinste kinderen van de crèche.

David met zijn mooie cadeau.

Christian laat z'n mooie doos zien.

De kinderen van Bethel-LoveCare 
ontmoeten de Nederlandse kinderen.
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