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Nieuwsbrief 9, september 2014 

 
Lieve allemaal, 

 

Wat gaat de tijd snel. Het is alweer meer 

dan 6 maanden geleden dat de laatste 

Nieuwsbrief is verschenen, dus hoog tijd 

voor de PCC Nieuwsbrief nr. 9. 

Graag vertellen wij jullie hoe het met de 

Community en onze bewoners gaat en 

natuurlijk informeren wij je ook over 

diverse, recente ontwikkelingen. Veel 

plezier bij het lezen toegewenst! 

 

Algemeen 

 

Het gaast momenteel gelukkig heel goed 

met de Community, ondanks het recente 

en droeve overlijden van Quinten (zie 

onder). De stemming en de atmosfeer in 

Hand in Hand zijn erg positief, de 

caregivers vormen met elkaar een goed 

team en komen regelmatig met goede 

ideeën en inbreng voor de zorg en de 

PCC dagprogramma’s! De kinderen en 

jongvolwassenen zijn over het algemeen 

gezond en vrolijk. Veel reden tot 

dankbaarheid dus en dat niet in het 

minst voor alle support die wij van veel 

mensen en organisaties mogen 

ontvangen. Het klinkt allemaal alsof het 

zo vanzelfsprekend is, maar dat is het 

zeker niet, het is een groot wonder! 

 

Nieuwe bewoner 

 

 

 

Sinds juli hebben we er weer een nieuwe 

bewoner bij. Het is een ongeveer 3-jarig 

meisje, die ’s avonds als vondeling bij 

onze poort is achtergelaten. Bij haar 

komst was ze matig ondervoed, had zij 

diverse wondjes aan hoofd en gezicht en 

was erg slap. Ook bleek zij niet te 

kunnen spreken, zitten of staan. Wij 

noemen haar Miriam en sinds haar 

komst gaat het gelukkig goed met haar! 

 

Bouw 

 

Het grote project van het jaar 2014 wat 

betreft bouw en renovatie is de 

vernieuwing van 3 gekoppelde ruimtes in 

het centrum van de Community, nl. de 

TV room, het House of Games en de 

ruimte voor fysiotherapie.  

 

Royal Community Hall 

 

 
 

In het voorjaar zijn we allereerst 

begonnen met de bouw van een nieuwe 

en veel grotere TV room. Eind juni was 

dat gereed. Het prachtige nieuwe 

gebouw is inmiddels officieel geopend en 

heeft daarbij een speciale naam 

gekregen: de Royal Community Hall. Het 

is een feest om daar met elkaar te 

verblijven. Het gebouw is ook 

multifunctioneel, want er wordt niet 

alleen ’s avonds naar de TV gekeken, 

maar er worden ook lessen gegeven, 

meetings gehouden en zelfs 

voorstellingen, bijv. van een bezoekende 

clown. Een grote aanwinst, iedereen is er 

ontzettend blij mee en trots op! 

 

De Ark van Noach 

 

Na de afronding van de Royal 

Community Hall is het oude House of 

Games afgebroken en op diezelfde plek 
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is inmiddels een fraaie nieuwe, open en 

overdekte ruimte voor de diverse speel- 

en leeractiviteiten gerealiseerd. Omdat 

het gebouw een beetje de vorm van een 

schip heeft en onze kinderen er veilig in 

kunnen verblijven, wordt het - op 

voorstel van de caregivers - voortaan De 

Ark van Noach genoemd.  

Alhoewel er al kleurrijke accenten zijn 

aangebracht, zijn we nog op zoek naar 

iemand die alle dieren uit de Ark van 

Noach op de muren kan schilderen. Wie 

voelt zich geroepen? 

 

 
 

Fysiotherapie 

 

De oude TV room zou, zo was de 

bedoeling, na de Ark van Noach 

opgeknapt worden tot een mooie nieuwe 

ruimte voor fysiotherapie. Helaas stortte 

diverse van de oude muren bij het begin 

van de bouwactiviteiten al snel 

(gedeeltelijk) in, zodat alsnog gekozen 

moest worden voor volledige nieuwbouw.  

Wij hopen dat deze bouw nog voor eind 

oktober helemaal klaar kan zijn  

Dan zal een belangrijk deel van het 

centrum van PCC een geheel ander en 

meer open aanzien hebben gekregen.  

Wij danken iedereen die het mogelijk 

heeft gemaakt om de bouw van de Royal 

Community Hall, van Noah’s Ark en van 

de ruimte voor Fysiotherapie dit jaar te 

realiseren. 

Wij zijn heel dankbaar voor en trots op 

deze prachtige nieuwe gebouwen! 

 

Hoog bezoek 

 

In onze Community is het nooit saai, 

altijd zijn er wel weer nieuwe activiteiten 

te bewonderen of komen er aardige en 

interessante bezoekers naar ons toe. 

 

 
Bisschoppelijk bezoek 

 

Zo waren wij in juli zeer verguld met het 

bezoek aan PCC - op eigen initiatief - 

van de RK bisschop van Techiman. Hij 

was erg onder de indruk van al wat wij in 

Hand in Hand aan zorg en aandacht aan 

alle kinderen bieden. Tevens heeft hij 

tijdens een feestelijke en inspirerende 

kerkdienst in onze rots kerk aan 14 

jongeren en 4 caregivers het vormsel 

toegediend.  

Het was een grootse gebeurtenis en een 

eervol bezoek! 

 

SKIP 

 

 
 

Al 4 jaar lang krijgen wij elke zomer een 

12-tal medische studenten van SKIP uit 

Engeland op bezoek, die bijna 5 weken 

lang vrijwilligerswerk in PCC komen 

doen. Vooral Special Attention, maar ook 

schilderwerk (zie de foto). Daarnaast 

geven zij, als bijzondere activiteit, 

dagelijks les aan onze caregivers over 

eenvoudige medische onderwerpen.  

 

Nieuwe website 

 

Zeg niet dat jullie het nog niet gezien 

hebben: PCC heeft sinds juni jl. een 

prachtige nieuwe website en die ziet er 
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echt heel modern, fris en zeer 

toegankelijk uit, dankzij de geweldige 

hulp van Elianne.  

 

We zijn inmiddels vrijwel klaar met het 

omzetten van alle relevante informatie 

van de oude naar de nieuwe website, 

althans wat het Nederlandstalige 

gedeelte betreft.  

Aan de Engelse site wordt nog steeds 

hard gewerkt, maar we hopen dat ook 

onze Engelstalige vrienden en 

belangstellenden spoedig volop kunnen 

genieten van de mooie nieuwe site! 

 

In Memoriam Quinten 

 

 
 

Dat diverse van onze kinderen door de 

aard van hun beperkingen en 

aandoeningen heel kwetsbaar zijn, 

hebben we onlangs opnieuw en in alle 

hevigheid ervaren.  

Op 16 september jl. is nl. Quinten van 

ons heengegaan, nadat zijn gezondheid 

in de afgelopen jaren al regelmatig reden 

tot (grote) zorg was. 

Quinten was in het jaar 2000 als klein 

kind al naar Hand in Hand gekomen. Hier 

heeft hij 14 jaar lang kunnen genieten 

van alle goede zorg, aandacht en liefde, 

die hij hier van velen ontving. Het leven 

was voor Quinten ondanks dat niet altijd 

gemakkelijk en weinig benijdenswaardig, 

maar ook Quinten was een kind van God. 

Wij hebben nu afscheid van hem moeten 

nemen, maar doen dat in het vertrouwen 

dat onze Quinten nu rust en vrede heeft 

gevonden in de armen van zijn Heer en 

Schepper. Moge hij rusten in vrede. 

Donaties, ontvangstbevestiging en 

privacy 

 

Wij zijn uiteraard blij met de diverse 

donaties die wij van velen van u in de 

loop van dit jaar mogen ontvangen. Vaak 

is dat van goede vrienden of oude 

bekenden, maar regelmatig ook van 

nieuwe donateurs. Daar zijn we 

natuurlijk heel dankbaar voor. 

 

Graag zouden wij iedereen ook vertellen 

dat zijn of haar donatie goed ontvangen 

is en dat wij er ontzettend blij mee zijn, 

maar door de privacy wetgeving is dat 

tegenwoordig niet zo eenvoudig meer. 

De bank mag alleen nog maar de naam 

en het rekening nummer van een 

donateur aan ons doorgeven, maar geen 

adresgegevens.  

Wij kunnen de correcte ontvangst van 

uw gift dus alleen maar aan u 

bevestigen, als uw (email-) adres bij ons 

bekend is. Dus wilt u graag bericht 

ontvangen over de goede ontvangst van 

uw donatie, stuur ons dan s.v.p. na uw 

storting een mailtje toe met uw NAW 

gegevens of uw emailadres. Dan weten 

wij u te vinden en……. niet onbelangrijk, 

dan ontvangt u ook onze Nieuwsbrieven 

zonder enig probleem! 

  

 

Zomaar een leuke foto van James 
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PCC gaat Solar! 

 

In oktober gaat PCC een nieuwe stap 

zetten in haar ontwikkeling wat betreft 

duurzaamheid en gewenste reductie van 

de jaarlijkse exploitatielasten.  

Dan worden 24 zonnepanelen op één 

van de daken op de compound 

geïnstalleerd. Omdat Solar Energy in de 

omgeving van Nkoranza nog enigszins 

onbekend is zijn wij heel benieuwd hoe 

het gehele proces van installatie en in 

gebruik nemen zal verlopen.  

We houden jullie op de hoogte. 

 

Ebola 

 

Wij krijgen momenteel veel vragen over 

Ebola in Ghana en Hand in Hand. Wij 

begrijpen de grote bezorgdheid over 

deze ziekte en zijn dankbaar voor het 

medeleven, maar – zo kunnen wij ter 

geruststelling zeggen – tot op dit 

moment is er in Ghana gelukkig geen 

Ebola geconstateerd en evenmin in één 

van de 3 omringende buurlanden.  

Hoe triest de beelden uit Liberia, Guinee 

en Sierra Leone ook zijn, er is dus geen 

reden tot zorg over het welzijn van de 

bewoners van PCC of reden voor angst 

bij bezoekers aan onze Community. Wij 

hopen dat de ziekte elders in West-Afrika 

spoedig onder controle kan worden 

gebracht, teveel mensen zijn er al aan 

overleden. 

 

 

Zomaar een mooie foto van Adwoa 

 

 

 
Adwoa danst enthousiast op haar eigen 

manier! 

 

 

 

 

Sponsoring  

  

Er zijn nog steeds kinderen voor wie wij 

gehele of gedeeltelijke sponsoring 

kunnen gebruiken. Op dit moment o.a. 

voor Kwaku Chairman.  

Zie verder onze website, o.a. op de 

Homepage en de pagina Steun Ons. 

 

 
Kwaku Chairman 

 

Meer info kunt u ook verkrijgen via 

Nieske van onze sponsoradministratie: 

sponsors@operationhandinhand.nl of via 

handinhandpcc@gmail.com  

 

Tot slot 

 

Wij hopen dat u genoten hebt van deze 

9e Nieuwsbrief over onze Community. U 

bent nu weer helemaal op de hoogte van 

het wel en wee in PCC! 

 

U kunt de actuele verhalen over PCC 

blijven volgen via “Alberts Corner” op de 

website (met regelmatig een nieuw 

verhaal over het leven in Hand in Hand) 

via: www.operationhandinhand.nl. 

 

NB: Er is trouwens een link via 

Facebook: (PCCHandinHandCommunity) 

en Twitter: (PCCHandinHand). 

Zo blijft u altijd goed op de hoogte van 

het verschijnen van een nieuwe Alberts 

Corner! 

 

Hartelijke groet en dank voor alle steun 

en belangstelling, mede namens Baffo, 

Joe Emma, Jeannette en alle bewoners 

en werkers van Hand in Hand!   

 

Albert van Galen   

handinhandcommunity@gmail.com 
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