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Beste vrienden in Nederland. Het werk met de kansarme
kinderen  in  Ghana,  loopt  nu  al  bijna  tien jaar,  mede
dankzij  uw ondersteuning  en  Gods  zegen.  Hiermee  is
onze  visie  uitgekomen  om  een  huis  vol  kinderen  te
hebben, hoewel het geen kindertehuis is geworden maar
een dagopvang. Uiteindelijk bereiken wij op deze wijze
meer kinderen (en volwassen) dan met een kindertehuis
het  geval  zou  zijn  geweest.  Sinds  2013  zijn  er  194
verschillende kinderen die korte of langere tijd deel zijn
geweest  van  de  dagopvang en  die  we  ons  blijven
herinneren en gedenken in onze gebeden. Alle kinderen
hebben  het  evangelie  gehoord  en  hebben  (op  hun
kinderlijke manier) de Heer Jezus aangenomen als hun
redder.  Als ze ouder worden,  zullen ze keuzes maken,
maar wij mochten het goede zaad zaaien in hun hartjes.

In  mei  werd  onze  groep
versterkt  met  een  ervaren
schoolmeester,  Joshua.  Hij
maakt  zo'n  groot  verschil
dat  verschillende  mensen
opmerkten  dat  de  kinderen
nu beter gedisciplineerd zijn
en veel beter leren dan voor-
heen.  Ook  geeft  Joshua  de
kinderen  iedere  vrijdag
gymles, zie hier.  Verder nog
een leuk filmpje hoe Joshua
de  kinderen  begeleid  met
handen wassen, zie hier. 

Samuel  Koffi,  één van  de  evangelisten die  wij  onder-
steunen,  brak  z'n  been  door  een  valpartij  met  z'n
motorfiets  en hij  belde om hulp.  Hij  had veel  pijn  en
moest geopereerd worden en de kosten waren vrij hoog.

Daarbij  kreeg  ik  de  moed
om  drie  vrienden  van
Bethel-Shelter  te  schrijven,
omdat  deze  mensen  mij
beloofd  hadden  dat  ik
mocht  vragen  als  er  iets
nodig  was.  Het  is  fijn  om
zulke  vrienden  te  mogen
hebben,  die ons helpen om
anderen  te  helpen.  Voordat
Samuel  geopereerd  kon
worden, waren de kosten al
betaald!  De  operatie  vond
plaatst op 6 juni en  verliep
voorspoedig.  Nu  moet  hij
enkele maanden op krukken

lopen  totdat  de  titanium  schroeven  uit  z'n  been  ver-
wijderd kunnen worden. 

Verder heeft  Pamela in mei  en in juni  het  academisch
ziekenhuis in Accra bezocht en kon zij tot hulp zijn van
vele baby’s (en moeders) die niet naar huis mochten tot
hun  rekening  betaald  was.  Bijzondere  dankbetuiging
kwam uit  onverwachte  hoek:  de  dokters  en  verpleeg-
kundigen  waren  zo  blij  en  belden  nog  verschillende
keren  om opnieuw  te  bedanken.  Dit  komt  omdat  het
medisch  personeel  vaak  uit  eigen  zak  betaalt  om  de
hoognodige zorg te  verlenen maar  nu konden wij  een
belangrijke  bijdrage  leveren  t.b.v.  zuurstof,  scans,
medicijnen  en  couveuse  kosten  voor  deze  baby's.  Het
ziekenfonds in Ghana doet heel weinig voor mensen en
de enige methode voor ziekenhuizen is om patiënten vast
te houden totdat  ze betaald hebben.  Dit  leidt  soms tot
wanhopige situaties. Een moeder van een van de baby's
raakte zo overstuur dat ze moest worden opgenomen in
een psychiatrische ziekenhuis. Nu wij haar ziekenhuis-
rekening mochten betalen, kon de moeder weer verenigd
worden met haar baby en hopen wij dat ze  hersteld van
de schok. Zo is dit een nieuwe bediening geworden waar
Pamela zich voor inzet (als er giften voor binnenkomen).

Een vijf  jarig  jongetje  van  onze
groep  (John)  kreeg  ernstige
epileptische  aanvallen, soms wel
vijf  keer  per  dag.  Zijn  moeder
probeerde met kruidenmedicijnen
te dokteren, wat niet veel hielp en
vele  maanden  bleef  hij  thuis.
Uiteindelijk  hebben  we  meer
mensen  gevraagd  voor  hem  te
bidden en daarna kreeg John ook
betere  medicijnen.  In  juni  is  hij

weer bij ons terug gekomen waar ik zeer blij mee was.
God is met hem bezig en het lijkt nu veel beter te gaan
met hem. We vragen gebed voor John, dat hij helemaal
mag  herstellen  (van  zijn  geheugenverlies)  en  geen
epileptische aanvallen meer zal krijgen.  

Deze  maand  hopen  wij  vier  mensen  uit  Nederland  te
verwelkomen  (waar  we  erg  naar  uit  zien).  Ze  willen
zoveel mogelijk zien van het kinderwerk en daar foto's
van  maken  voor  een  presentatie  in  september.  Op  de
luchthaven van Accra (Ghana) wordt ieder gecontroleerd
op vaccinatie tegen corona, waardoor sommige mensen
ons  helaas  niet  meer  kunnen  bezoeken  en  moesten
afzeggen. 

Namens  de  kinderen  en  medewerkers  willen  wij  u
hartelijk danken voor uw ondersteuning en gebed die ons
werk mogelijk maken. Gods rijke zegen toegewenst.

(Op de volgende pagina nog enkele foto's)
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Op vrijdagen dragen de kinderen zwart-witte kleding. 

Gymles door meester Joshua is iets nieuws voor ons.

Tekenles op de veranda.

Drie kleine meisjes op een bankje.

Opdrukken deden ze voor het eerst.

Medewerkster met kinderen.
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