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De afgelopen periode is er weer hard gewerkt voor de
kinderen  in  Ghana.  Na  de  paasvakantie  waren  er  drie
kinderen niet terug gekomen, waar we ons dan zorgen
om  maken,  maar  na  onderzoek  bleken  het  meest
familieomstandigheden.  Gelukkig  zijn  er  ondertussen
weer drie nieuwe kindjes bij gekomen zodat ons totale
aantal  gelijk  is  gebleven.  Een  alleenstaande  magere

moeder  (zie  foto)  met  nog
een  baby  op  haar  arm  en
twee  dochtertjes,  bracht
sinds januari  haar dochters
bij ons voor de dagopvang.
Daarna  ging  ze  met  een
schaal  op  haar  hoofd,  en
baby  op  haar  rug,  brood
verkopen,  dat  ze  bij  een
bakkerij  had gekocht.  Maar
daarmee  kon  ze  maar  een
heel klein beetje verdienen.
Pamela  heeft  haar  deze
maand aangenomen als staf-

medewerkster,  niet  omdat  wij  haar  zo  nodig  hebben,
maar omdat zij erg geholpen is met een betaald baantje.
Zo snijdt  het  mes  aan  twee kanten  en kunnen wij  tot
zegen zijn van zowel volwassenen als van kinderen. 

Elke  morgen  beginnen  de  stafmedewerksters  al  om
halfzes  met  vegen  en  schoonmaken  want  dat  kost
ongeveer een uur tijd. Omstreeks halfzeven vergaderen
de  medewerkers  in  de  grote  zaal  voor  gebed als

voorbereiding  op  de  dag.   Dat  bidden  kunnen
Ghanese mensen met  veel  vuur en passie  waar
ieder  z'n  hart  kan  uitstorten  bij  God.  Als  de

bidstond voorbij is, doen we een Bijbeloverdenking waar
ik iets mag onderwijzen. Echter na 10 minuten sta ik al
op  om  de  schoolbus  te  rijden  want  die  moet  iedere
morgen om zeven uur vertrekken. Als ik weg ben, neemt
Pamela haar tijd  om het Bijbelonderwerp uit te werken
met hen die achterblijven. Zo'n 10 kinderen moeten stil
wachten  tot  de  grote  mensen  klaar  zijn.  Ondertussen
worden  meer  kinderen  gebracht.  Om kwart  voor  acht
keert  de  schoolbus terug en vormen alle  kinderen een
lange rij voor het handen wassen. De meeste kinderen
zijn dan aanwezig en de schooldag begint.

Zoals overal moeten wij in Ghana ook met vergunningen
werken. Gelukkig hebben we een goede verstandhouding
met  de dames van de “Sociale  Dienst”  die  op bezoek
komen voor inspectie.  Maar er is ook veel papierwerk
nodig  voor  de  vergunningen.  Het  certificaat  voor  een
dagopvang (day-care) is in april weer verlengt voor één
jaar en de andere vergunning voor de stichting “Bethel-
LoveCare”  moest  in  juni  verlengd  worden.  Door

misbruik van andere stichtingen, zijn de regels dit  jaar
aangescherpt en daarom moesten wij ons voor het eerst
laten screenen door de Ghanese belastingdienst. Die gaf
groen licht omdat we voldoen aan de vereisten. Nu zijn
de documenten ingeleverd bij de Sociale Dienst en we
verwachten  binnenkort  een  nieuwe  vergunning  te
ontvangen voor “Bethel-LoveCare”.    

Afgelopen  december  kwam  Pamela  met  een  nieuw
voorstel bij het stichtingsbestuur. Ze vroeg om af en toe
eens naar het ziekenhuis te mogen gaan om de armste
mensen  te  helpen  met  medische  onkosten.  Met  dit
voorstel kon iedereen instemmen en ze kreeg wat geld
ter beschikking voor dit doel. In Ghana wordt men wel
behandeld  voor  spoedgevallen  maar  men  mag  het
ziekenhuis niet verlaten tot betaald is. Zo liggen er in het
grote ziekenhuis honderden mensen vaak weken lang te
wachten op iemand die hen te hulp wil komen. Pamela
vond een meisje van 13 die geopereerd was aan acute
blindedarmontsteking  en  kon  zo  de  helft  van  haar
rekening betalen en dat was voldoende, haar vader was
zeer dankbaar.  Een jonge man,  die door een verkeers-
ongeval  een  schedelbasisfractuur  had  opgelopen  en
geopereerd  was,  lag  al  weken te  wachten  op  een  bed
achterin  de  ziekenzaal  dicht  bij  de  toiletten  waar  het
stonk. Ieder persoon had een treurig verhaal hoe ze in
deze situatie beland waren. Wij danken God dat we in
ieder geval enkelen van hen konden helpen en dit doen
we ook in de naam van de Heer Jezus. Voor ons is het
alleen mogelijk hier mee door te gaan als de stichting af
en toe eens een speciale gift ontvangt (voor dit doel).

In mei ontvingen wij bericht dat de gezondheid van mijn
vader snel achteruit ging en hij is reeds 94 jaar oud. Na
overleg met elkaar, werd besloten dat ik naar Nederland
toe  moest  komen  en  …  sinds  6  juni  ben  ik  in
Hoogezand-Sappemeer.  Het  is  beter  dat  we  elkaar  nu
nog eens kunnen zien, dan dat er gebeld wordt dat hij
overleden is. De conditie van mijn vader gaat achteruit
maar alleen God weet hoe lang hij nog heeft. We hebben
goede gesprekken gehad met elkaar. Zo de Heer wil, zal
ik op 26 juni terug vliegen naar Ghana.  

Doordat het regenseizoen is begonnen in West-Afrika, is
er  ook  vaker  stroomuitval  maar  gelukkig  is  er  een
generator.  De waterleiding van de overheid werkt  ook
maar één of twee dagen per week en het is dan opletten
de  watertanks  snel  te  vullen,  zodat  we  een  voorraad
hebben.  Daarna  zuiveren  we  het  water  zodat  we  het
kunnen  drinken.  Pamela  weet  aardig  goed  hoe  de
techniek werkt maar af en toe moet ik instructies geven
m.b.v. een videogesprek. Spoedig hoop ik weer in Ghana
te zijn. Met hartelijke groeten van Abel en Pamela.       
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Dankzij een speciale gift konden we deze nieuwe stoelen
aanschaffen. 

 Pamela zet zich in voor het slechtziende meisje Gifty en
sinds ze ook begint te praten, kan ze naar de specialist toe.

Zie de blijde gezichtjes als het eten eindelijk komt.

… en enkele mooie tafels in ronde- en bananenvorm. 

Als de kinderen stil moeten zijn, vragen we hen het
hoofd op de tafel te leggen en dat werkt.

Het menu is bonen in een palmolie saus met bakbanen.
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