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Lieve allemaal, 
 
Introductie 
Graag presenteren wij jullie hierbij de 
juni 2010 Nieuwsbrief van de PCC / Hand 
in Hand Community. Via Nieuwsbrieven 
willen wij 2 x per jaar de vele vrienden, 
trouwe supporters en sponsoren van 
Hand in Hand op de hoogte houden van 
de belangrijkste ontwikkelingen rond 
onze Community. Wij hebben van 
diverse kanten begrepen dat dit zeker in 
een behoefte zal voorzien en hopen dat 
deze Nieuwsbrieven jullie nog meer dan 
nu al het geval is zullen betrekken bij het 
wel en wee van Hand in Hand.  
Uiteraard proberen we ook regelmatig 
nieuwe informatie over de Community op 
de website te zetten, zie daarvoor 
www.operationhandinhand.nl en dan 
doorklikken naar de rubriek “Alberts 
Corner” in het Menu. 
 
De Overdracht 
Zonder twijfel is de belangrijkste 
verandering in de afgelopen periode de 
overdracht van de leiding van Hand in 
Hand geweest, van Ineke Bosman naar 
Ab van Galen, eind december 2009. 
Daarmee kwam een einde aan een 
periode van maar liefst 17 jaar, waarin 
Ineke niet alleen leiding gaf aan PCC, 
maar de Community ook vorm en inhoud 
heeft gegeven, letterlijk en figuurlijk.  
 

 
 
We hebben het al regelmatig gezegd, 
maar het kan niet vaak genoeg herhaald 
worden: Ineke, geweldig veel dank en 
waardering voor al je inzet, creativiteit, 
toewijding, geloof en bovenal je liefde 
voor de kinderen van Hand in Hand. 
Zoals de Ghanezen in zo’n geval zeggen: 
You have done well!! 

En naast Ineke danken we zeker ook Bob 
Maram, die er ruim 12 jaar lang voor 
heeft gezorgd dat de financiën van de 
Community goed op orde waren.  
Bob en Ineke, veel succes en geluk met 
al jullie nieuwe activiteiten!! 
 
De Community gaat door! 
Door de aard van het werk is het voor 
iedereen en zonder enige aarzeling 
duidelijk: het goede werk van de 
Community kan niet stoppen, het mag 
niet stoppen. Deze zorg moet doorgang 
vinden, ongetwijfeld nog vele jaren lang! 
 

 
 
De nieuwe directeur van Hand in Hand is 
Ab van Galen, die daarbij van harte 
ondersteund wordt door zijn vrouw 
Jeannette.  
Naast Ab zitten ook de zeer ervaren 
lokale leiders Samuel Baffo (zeg maar de 
“regelaar”) en Emmanuel Daasebre 
(Ema, de “zorgcoördinator”) in het 
bestuur van de NGO Peace of Christ 
Community. Ema is gelukkig weer terug 
in Nkroanza, na een paramedische 
training van bijna een jaar en we zijn 
daar heel erg blij mee! 
 
In de loop van 17 jaar is hier ontzettend 
veel tot stand gebracht, zijn goede 
structuren bedacht (bijv. voor het 
belangrijke dagprogramma) en handige 
procedures ontworpen, die met elkaar 
het functioneren van de Community 
goed ondersteunen. Het belangrijkste is 
daarbij de succesformule ten behoeve 
van de zorg voor de kinderen, zorg die 
vooral door jonge Ghanese Caregivers 
gegeven wordt. Zij zorgen als een vader 
of moeder voor de aan hen toegewezen 
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kinderen. PCC bestaat op deze manier 
uit een heleboel kleine families, die 
samen weer één grote familie vormen. 
En dat familiegevoel overheerst nog 
steeds! 
 
Enkele nieuwe ontwikkelingen 
De meeste aandacht gaat nu allereerst, 
na de wisseling in de leiding, uit naar het 
blijvend goed (laten) functioneren van 
de Community.  
Wij geven daarnaast ook aandacht aan 
het onderhoud van diverse gebouwen 
plus de kerkruimte en er is, zij het in 
beperkte mate, ook sprake van 
nieuwbouw. Zo is in het 1e kwartaal een 
nieuw toiletgebouw voor de kinderen 
gerealiseerd en in het 2e kwartaal is een 
gebouw neergezet ten behoeve van 
enkele wasmachines en bijbehorende 
apparatuur. Hierdoor zal het straks niet 
meer nodig zijn dat alle kleding, lakens 
etc. altijd “op de hand” gewassen 
worden door de Caregivers en dat vinden 
zij een heerlijk vooruitzicht! 
 

 
 
In oktober komt de G-8 bouwgroep, dit 
jaar bestaande uit 8 mannen en 4 
vrouwen, weer naar PCC.  
Zij hebben ook nu weer een stevig 
bouwprogramma, met o.a. de renovatie 
van de overbrugging van de “gutter” 
(voor de bereikbaarheid van Hand in 
Hand vanaf het ziekenhuisterrein) en de 
bouw van een nieuw educatie- en 
trainingscentrum. In dat gebouw zullen 
daarna alle activiteiten, gericht op de 
verdere ontwikkeling van de kinderen, 
plaats gaan vinden, ten dele zelfs met 
computerondersteuning. Een Duitse 
vrijwilliger komt deze aanpak een jaar 
lang deskundig ondersteunen.  
 
 
 
 
 
 

Voorlichtingsfilm 

 
(Bright als assistent cameraman…) 
 
Regelmatig ontvangen wij de vraag naar 
de beschikbaarheid van een goede en 
mooie voorlichtingsfilm over het wonen, 
leven en werken in onze Community. 
Gelukkig komt er nu snel een goed 
antwoord op deze vraag! Begin april is 
een Nederlandse filmer een week lang op 
bezoek geweest en hij heeft heel veel 
mooie opnames gemaakt over alle 
aspecten van PCC.  
Momenteel werkt hij hard aan de 
montage van alle beelden en aan de 
begeleidende teksten. De verwachting is 
dat deze film na de zomer beschikbaar 
zal zijn op DVD. We kijken er nu al naar 
uit en dat doen ook de “filmsterren” van 
deze film, dat zijn de kinderen en de 
Caregivers!  
We laten nog wel weten wanneer de 
wereldpremière plaatsvindt! 
 
Caregivers komen en Caregivers 
gaan 
Zoals elk jaar, zijn er ook dit jaar weer 
enkele Caregivers die, na een paar jaar 
van grote inzet voor PCC, naar elders 
vertrokken zijn, bijv. Gifty, Felicia,  
Mercy en Lydia. 
Gelukkig slagen wij er elke keer vrij 
snel weer in om goede vervangers, vol 
energie en enthousiasme, te vinden, die 
graag bereid zijn om de taken van de 
vertrekkende Caregivers over te nemen.  
En dat is heel belangrijk, want de 
Caregivers zijn echt de essentiële 
steunpilaren voor de goede 
zorgverlening in de Community. 
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Water en stroom 
In de afgelopen 6 maanden hebben we 
regelmatig storingen gehad in de 
levering van water en elektriciteit. 
Gelukkig is het gelukt om alles draaiende 
te houden, maar een goed werkende 
borehole zal de watervoorziening zeker 
minder kwetsbaar maken. Veel 
overhangende takken van bomen zijn 
gekapt, omdat zij bij harde wind met de 
stroomdraden in botsing kwamen. We 
onderzoeken momenteel de mogelijkheid 
om zonnepanelen te gaan gebruiken 
voor de stroomvoorziening. 
 
Steun 
Na de Overdracht hebben wij pas goed 
ervaren hoeveel mensen steun geven 
aan Hand in Hand, via maandelijkse dan 
wel incidentele giften. Dat is echt 
geweldig om te ervaren en om stil van te 
worden.  

(Lydia bij haar afscheidsparty) 
 
Kinderen 
In verband met de diverse wisselingen 
bij de Caregivers hebben we dit jaar 
(nog) geen nieuwe kinderen opgenomen 
in de Community. Er zijn momenteel al 
bijna 60 kinderen, die permanent in de 
Community leven! We krijgen nog wel, 
via allerlei kanalen, aanvragen. Dat leidt 
elke keer weer tot moeilijke afwegingen, 
want je gunt elk gehandicapt kind 
natuurlijk de veiligheid en het plezier van 
onze Community. 

Van rommelmarkten tot scholen, van 
gezinnen en kerken, van de Nederlandse 
stichting tot de Engelse “Charity” Hand 
in Hand, van heel veel kanten krijgen wij 
steeds hulp voor onze zorgverlening en 
voor alles wat daarbij hoort. En die hulp 
is en blijft de komende jaren ook hard 
nodig. Heel veel dank voor al die steun! 
 
We wijzen voor alle zekerheid ook nog 
op de nieuwe bankrekening van Hand in 
Hand, die wij sinds dit jaar voor alle 
donaties en sponsorbijdragen gebruiken: 

 
In februari is Shalomina geopereerd aan 
haar linkervoet en sinds maart verblijft 
zij in het Revalidatiecentrum in Nsawam. 
Het gaat heel goed met haar, maar zij 
moet daar nog wel een poosje blijven om 
maximaal profijt uit de operatie te halen. 

Bank rek.nr.: 1277.64.143 t.n.v. 
stichting Hand in Hand. 
 

 

(NB: Zie verder de volgende Alberts 
Corner.) 
 
Workshop 
Het gaat gelukkig heel goed met het 
werk èn de sfeer in onze Sheltered 
Workshop, nu onder leiding van Paul 
Agyapong. Hij heeft die taak medio 2009 
overgenomen van Steve Phillips en wordt 
daarbij een jaar lang ondersteund door 
Lena, een Duitse vrijwilliger. 
 
Vrijwilligers  
Er is nog steeds volop gelegenheid voor 
enthousiaste vrijwilligers om tijdens een 
periode van 3 tot 6 maanden te helpen 
bij de zorg en tegelijkertijd zelf ook een 
prachtige ervaring op te doen in en rond 
onze Community in Ghana. 

Hartelijke groet, ook van Baffo, Ema,  
Paul, Jeannette en van iedereen in PCC! 
Ab van Galen 
 
Email Ab 
handinhandcommunity@gmail.com  

Zie verder Vrijwilligers op onze website! Donateurs en sponsors 
handinhandpcc@gmail.com  
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