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Nieuwsbrief stichting Bethel-Shelter Ghana                       
september en oktober 2021

Wij danken God voor zijn voorziening iedere dag om
voor zoveel  kleine kinderen te mogen zorgen.  Telkens
als lijkt  dat  er  meer  kinderen zijn dan wij  aankunnen,
komen er weer probleemgevallen die we moeten helpen.

Deze keer een alleenstaande
moeder met  drie kleine kin-
deren  waarvan  de  kleinste,
Jessica,  erg  ondervoed  was.
De moeder dronk alcohol en
gaf  tegelijk  borstvoeding
maar dat gaat niet samen. De
baby, Jessica, kreeg daardoor
veel  minder  borstmelk  en
werd erg mager. We zijn haar
nu flink  aan  het  voeden,  ze
eet goed en is blij (zie foto). 

Het meisje Gifty die slechtziend is, zou op 23 september
worden geopereerd maar de dokters vonden haar hartslag

te  hoog  en  ze  hoestte  ook
en  dat  is  een  risico  voor
oogoperaties  …  dus  het
werd uitgesteld. In oktober
is ze weer onderzocht en is
er  een  longscan  gemaakt.
Nadat  ze  gezond  werd
verklaard,  kon  er  een
nieuwe  afspraak  worden
gemaakt  voor  een  oog-
operatie, deze keer op don-
derdag,  11  november.  We
bidden  dat  het  echt  door
mag gaan. 

Deze  periode  mag  ik  de  kinderen  iedere  morgen  les
geven  uit  de  kinderbijbel.  We  zijn  gekomen  in  het
Nieuwe Testament en dat is extra fijn. De nadruk ligt nu

op de Heer Jezus en wat hij
voor  ons  heeft  gedaan.  De
kleine  kinderen  luisteren
aandachtig  en  geloven  op
hun  kinderlijke  manier  met
heel hun hart. We mogen zo
het  onvergankelijke  zaad
van  het  Woord  van  God
planten in hun levens. Gods
Woord zal  nooit  leeg weer-
keren  maar  echt  levens
veranderen.  Het  is  zo'n
zegen met deze kinderen te
mogen werken.       

Vier  maanden  geleden  kregen  we  nieuwe  buren.  Een
Egyptische familie had een kamer gehuurd in het  huis
naast ons. De kinderen keken vanuit hun bovenraam op
ons schooltje en zo kwam het dat hun ouders kwamen
vragen of hun zoontje bij ons mocht komen voor korte
tijd. Wij werden vrienden met deze Egyptenaren en zij
waren eenzaam in Ghana. Dit was een  prachtige kans
om Moslims te vertellen over de  Heer Jezus en het ging
op een liefdevolle manier. Jullie hebben enkele foto's van
hen gezien in de filmpjes die wij stuurden. Ondertussen
zijn  ze  weer  verhuisd  naar  een  ander  land  maar  we
blijven contact met hen houden via WhatsApp. 

In de vorige nieuwsbrief mocht ik u uitleggen dat wij op
zoek waren naar een betere pick-up truck om de 20 jaar
oude  wagen  te  vervangen.  Er  zijn  bij  elkaar  8  giften
gekomen  voor  dit  doel  en  we  konden  zo  een  goede
kwaliteit  Toyota  pick-up  aanschaffen.  Dit  i.v.m.  de
slechte wegen en de noodzakelijk ritjes naar de markt of
afgelegen  dorpen.  Zeer  hartelijk  dank  voor  uw  hulp
hiermee. 

Op ons zendingsschooltje komen ondertussen 72 kleine
kinderen. Enkele oudere kinderen die op de basisschool
zitten,  eten  ook  mee.  Samen  met  de  stafmedewerkers
voedt onze keuken zo wel 90 personen iedere schooldag.
Pamela  organiseert  het  iedere  dag  geweldig.  In  de
keuken werken minimaal 4 maar soms wel 8 vrouwen,
afhankelijk van de drukte. Het is daarom niet makkelijk
om iedere maand rond te komen. Sinds kort moeten we
van de Ghanese overheid,  belasting  en  SSNIT premie
(dat is AOW) gaan betalen voor al onze medewerkers.
Voorheen  betaalden  wij  die  premie  voor  slechts  3
medewerkers  die  wij  als  vast  beschouwen.  Een
inspecteur van de overheid kwam op bezoek en hij keek
mij  aan  en  zei:  ”Ik  weet  dat  jij  Abel  heet.  Betaal  je
achterstand aan SSNIT premie en registreer de andere
medewerkers”.  Daarmee  kreeg  ik  een  brief  in  handen
gedrukt om het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen te
betalen  (inmiddels  is  dat  geregeld).  We  hebben
afgesproken  met  het  stichtingsbestuur  om  ons  iedere
maand  wat  extra  te  sturen  i.v.m.  de  premies  voor
medewerkers,  maar  dit  is  een stap in  geloof  omdat  er
maandelijks minder binnenkomt aan vaste giften. Door
de extra kinderen die dit jaar gekomen zijn, zijn er wel
20  kinderen  zonder  een  sponsor  in  Nederland.  De
meesten van u ondersteunen reeds één of meer kinderen
van Bethel-Shelter en wij kunnen u niet vragen om meer
te  doen.  Maar  misschien  kan  u  ons  helpen  door  een
vriend  of  kennis  te  vragen  om  ook  een  kindje  van
Bethel-Shelter te gaan sponsoren.      

(op de volgende pagina nog enkele foto's)
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 Overzichtsfoto van onze opvang/zendingsschooltje.

Enkele kinderen van onze medewerksters.

16 maanden oude Jessica woog slechts 4 kg
hoewel wij haar al 2 maanden goed voeden.

v.l.n.r. Frank, Gifty en Jude

Deze Egyptische kinderen waren korte tijd bij ons. 

Ze wil graag getild worden want ze kan nog niet zitten. 
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