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Nieuwsbrief  8, maart 2014 

 
Lieve allemaal, 

 

Graag brengen wij jullie d.m.v. deze 8e 

Nieuwsbrief weer uitgebreid op de 

hoogte van alle recente ontwikkelingen 

in en rond PCC – Hand in Hand. Als altijd 

is er sinds de vorige Nieuwsbrief weer 

heel veel nieuws te delen met de vele 

trouwe  vrienden van Hand in Hand, met 

jullie dus! 

 

Algemeen 

 

We zijn erg verheugd te kunnen zeggen 

dat het momenteel heel voorspoedig 

gaat met de Community en met alle 

bewoners en werkers. We hebben na het 

overlijden van Daniël in oktober gelukkig 

geen ernstig zieke kinderen meer gehad 

en daar zijn we heel blij mee, al zijn er 

altijd wel een paar kinderen die zich niet 

helemaal lekker voelen, dat kan blijkbaar 

niet anders in een Community met meer 

dan 80 kinderen. 

 

Nieuwe bewoner 

 

In januari hebben we weer een nieuwe 

bewoner mogen verwelkomen, het is de 

ongeveer 4 jaar oude Joël.  

 

 
 

Hij verbleef enkele jaren in het Kumasi 

Children’s Home, maar is veel beter op 

zijn plaats in onze specifiek op kinderen 

met een beperking gerichte Community. 

 

Erg leuk was het dat wij van diverse 

oud-vrijwilligers uit Kumasi positieve 

reacties kregen op het bericht dat Joël 

nu bij ons woont. Zij hadden dat via 

internet opgepikt en sommigen van hen 

lieten ons weten tot tranen toe geroerd 

te zijn over deze transfer, tranen van 

blijdschap voor Joël wel te verstaan!  

Joël blijkt een heel leuk jongentje en hij 

probeert o.a. momenteel in PCC met veel 

inzet en enthousiasme te leren lopen 

met behulp van een kleine rollator. 

 

Afscheid voor altijd 

 

Zo blij als wij zijn met Joël, zo verdrietig 

waren wij eind oktober, toen Daniël 

plotseling tijdens een epileptische aanval 

overleed. Daniël is in de 3½ jaar dat hij 

in Hand in Hand heeft mogen wonen op 

een geweldige manier vooruit gegaan  

en heeft volop kunnen genieten van de 

liefde en de vrijheid die hij hier heeft 

mogen ervaren. 

 

Daniël was altijd zeer aanwezig in PCC, 

je kon niet om hem heen, daar zorgde 

hij wel voor! In de laatste periode was 

hij bijv. ober in het restaurant, met een 

geheel eigen stijl van opdienen en 

afruimen. Hij was ook altijd bereid om de 

handen uit de mouwen te steken om te 

helpen bij bouwprojecten o.i.d.  

We missen hem heel erg, nog elke dag, 

maar geloven dat hij voor eeuwig rust 

heeft gevonden nu zijn Heer en 

Schepper hem tot zich heeft genomen.  

 

May he rest in perfect Peace. 
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Terugblik op 2013 

 

Het jaar 2013 was in veel opzichten een 

speciaal en bewogen jaar. Zo keken we 

met trots terug op de zeer geslaagde 

jubileumviering in december 2012 i.v.m. 

het 20-jarig bestaan van PCC. De 

positieve sfeer en het enthousiasme, die 

toen tijdens alle festiviteiten tastbaar 

waren, hebben we gelukkig het hele jaar 

2013 kunnen vasthouden. 

Er waren helaas ook dieptepunten, met 

name het heengaan van John Fabeson 

(al op 1 januari 2013!), van Daniël en 

van onze senior Mr. Robert. Deze laatste 

was in de loop der jaren uitgegroeid tot 

welhaast een icoon van PCC, bijna iedere 

bezoeker ging even bij hem langs om 

een praatje met hem te maken of iets in 

zijn Grote Boek te schrijven. Na een zeer 

lange ziekteperiode van meer dan 20 

jaar is hij in juni aan zijn hartkwaal en 

neurologische aandoening overleden. 

 

In totaal kwamen er in 2013 vier nieuwe 

bewoners bij, nl. Daniel Coffie, Abass, 

Efia Mawunya en Nana Agyei, zij zijn 

inmiddels helemaal en van harte 

opgenomen in de Community.  

 

In de workshop moesten we 

noodgedwongen afscheid nemen van 

Paul Agyapong, maar gelukkig hebben 

we in de persoon van de zeer ervaren 

caregiver Diana Sawine een goede 

nieuwe coördinator kunnen benoemen. 

 

 
Diana 

 

IAC 

 

Eind 2013 begonnen we in PCC met de 

opbouw en ontwikkeling van een 

Informatie– en Advies Centrum voor 

ouders van kinderen met een 

verstandelijke beperking, omdat wij 

hebben geconstateerd dat er een groot 

gebrek aan kennis op dit gebied is en 

ouders daarom vaak met heel veel 

vragen naar ons toekomen. Omdat wij 

niet alle kinderen met een beperking uit 

heel Ghana kunnen opnemen, vinden wij 

het erg belangrijk dat wij ouders zo goed 

mogelijk kunnen adviseren, helpen en de 

weg wijzen. We stimuleren op deze 

manier ook dat ouders hun kind niet in 

de steek laten, maar er voor blijven 

zorgen. Hulde aan dergelijke ouders! 

 

Kerstfeest 2013 

 

 
 

Het Kerstfeest 2013 en alle festiviteiten 

rond de feestdagen waren weer een 

groot succes, misschien zelfs iets te 

groot….., want bijna iedereen was begin 

januari behoorlijk moe. In 2014 doen we 

het dus (waarschijnlijk) wat rustiger aan. 

We kijken nu nog wel met veel genoegen 

terug op een heel ingetogen Father 

Christmas (Zachariah), op de mooie en 

afwisselende muziek van diverse 

muziekgroepen, op een spannende tocht 

naar de Fuller Waterfalls en op een 

prachtig kerstspel, uitgevoerd door alle 

kinderen van PCC en met Gabriël, niet in 

de rol van aartsengel (want dat was Yaw 

Balloon), maar in de hoofdrol als kindje 

Jezus en gedragen door het volk! 

 

Plannen voor 2014 

 

Ook in het nieuwe jaar willen we hier 

niet stil blijven staan. We hebben voor 

dit jaar weer veel plannen om Hand in 

Hand verder te verbeteren en up-to-date 

te houden.  

Uit een lange lijst van plannen noemen 

we er een paar: 

-Vervanging voor de 9 jaar oude auto, 

die steeds meer en ernstige technische 

mankementen vertoont; 
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-Verbetering of vervanging van de nu 

zeer basale ruimte voor fysiotherapie en 

van de aansluitende ruimtes, nl. de te 

klein geworden TV kamer en het House 

of Games; 

-Uitbreiding en renovatie van de 

woningen voor onze bewoners, o.a. meer 

woonruimte voor semizelfstandig wonen, 

een opknapbeurt voor het oude huis van 

Mr. Robert plus enkele kamers en 

badkamers; 

-Introductie van zonne-energie in PCC. 

 

Genoeg plannen dus voor dit jaar, maar 

het allerbelangrijkste blijft natuurlijk de 

goede zorg voor alle kinderen en de 

positieve sfeer in de Community. 

 

Concert Josti band 

 

We zijn er enorm trots op dat de zeer 

bekende Josti band, een muzikale groep 

van mensen met een verstandelijke 

beperking, in december 2 concerten 

heeft gegeven ten behoeve van Hand in 

Hand. 

De mooie DVD van het concert namen 

we snel mee naar Ghana, waar de 

kinderen van Hand in Hand met veel 

enthousiasme en bewondering gekeken 

hebben naar de prachtige concerten van 

hun broeders en zusters uit Holland. Wij 

zijn heel dankbaar voor dit ontroerende  

teken van bijzondere solidariteit over 

grenzen heen, veel dank aan alle leden 

en begeleiders van de Josti band! 

 

IBAN 

 

Nederland gaat over op IBAN, het zal u 

niet ontgaan zijn. Maar het kan zijn dat u 

nog steeds ons oude rekeningnummer in 

uw administratie hebt staan. Daarom 

vermelden we graag ons IBAN 

rekeningnr. voor u in deze Nieuwsbrief: 

Stichting Hand in Hand 

NL24 RABO 01277 64143 

 

Nieuwe website 

 

Op de achtergrond wordt nog steeds 

hard gewerkt aan de nieuwe website 

voor PCC, het zal naar verwachting niet 

lang meer duren of hij kan de lucht in. 

We kijken er naar uit èn vooral ook naar 

alle reacties! Spannend! 

 

Carlijn is moeder! 

 

Onze Nederlandse coördinator voor 

vrijwilligers Carlijn Willems heeft in 

december het leven geschonken aan een 

gezonde en lieve dochter, Noor. Wij zijn 

ontzettend blij voor Carlijn en feliciteren 

haar van harte. Noor heten we hartelijk 

welkom op deze wereld en tevens als 

nieuw lid van de PCC familie! Akwaaba. 

 

 
 

Sponsoring 

 

Er zijn nog steeds kinderen voor wie wij 

gehele of gedeeltelijke sponsoring 

kunnen gebruiken. Zie daarvoor onze 

website, o.a. de Homepage. 

 

Meer info kunt u ook verkrijgen via 

Nieske van onze sponsoradministratie: 

sponsors@operationhandinhand.nl . 

 

Tot zover deze 8e Nieuwsbrief. U bent 

weer helemaal op de hoogte! 

U kunt de actuele verhalen over PCC 

blijven volgen via “Alberts Corner” op de 

website (met 1 x per 10 - 12 dagen een 

nieuw verhaal over het leven in Hand in 

Hand) via: www.operationhandinhand.nl. 

 

NB: Er zijn tegenwoordig links maar 

Alberts Corner via  

Facebook (PCCHandinHandCommunity) 

of Twitter (PCCHandinHand).  

 

Hartelijke groet en dank voor al uw 

steun en belangstelling, ook namens 

Baffo, Joe Emma, Jeannette en alle 

bewoners en werkers van Hand in Hand!   

 

Albert van Galen  

handinhandcommunity@gmail.com 
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