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Nieuwsbrief 10, april 2015 

 
Lieve allemaal, 

 

Een klein feestje, want je hebt nu de 10e 

Nieuwsbrief van Hand in Hand in handen 

en dat is zeker het vermelden waard.  

In 2010 zijn we begonnen met het 2 x 

per jaar uitbrengen van een Nieuwsbrief 

met telkens actuele informatie over het 

wel en wee van Hand in Hand. 

Ook dit keer willen wij jullie via deze 10e 

Nieuwsbrief graag op de hoogte brengen 

van recente ontwikkelingen. Wij wensen 

jullie graag veel plezier bij het lezen. 

 

Algemeen 

 

Een belangrijke vraag van veel lezers is 

altijd: hoe gaat het momenteel in PCC / 

Hand in Hand? Wel, daarover kunnen we 

kort, maar krachtig zijn: het gaat goed, 

heel goed! Dat vinden wij niet alleen 

zelf, maar gelukkig ook veel mensen die 

PCC regelmatig in Ghana komen 

bezoeken en daar zijn we best trots op. 

 

Het gaat goed met alle bewoners, geen 

van hen is in het afgelopen halfjaar 

ernstig ziek geweest en daar zijn wij 

dankbaar voor. De caregivers doen het 

prima en de sfeer in de Community is 

prima. Wat een zegeningen! 

 

Nieuwe bewoner Benjamin 

 

Toen Benjamin in oktober via Social 

Welfare bij ons kwam, was hij met zijn 6 

à 7 maanden de jongste nieuwe bewoner 

die PCC ooit mocht verwelkomen.  

Zo’n lief klein kereltje wordt natuurlijk 

door iedereen in PCC veel geknuffeld en 

tegelijk wordt hij goed gestimuleerd in 

zijn ontwikkeling.  

Onze droom is dat Benjamin de eerste 

bewoner van Hand in Hand zal worden, 

die het in de toekomst ooit eens tot 

speler van het nationale elftal van 

Ghana, de Black Stars, zal schoppen!  

En anders toch op zijn minst Minister 

voor Energiezaken of zo…  

 

Nieuwe centrum PCC is klaar 

Physio Palace en Noah’s Ark 

 

In oktober hebben wij met veel plezier 

en in grote dankbaarheid officieel het 

nieuwe centrum van de Community, 

bestaande uit drie prachtige gebouwen 

nl. Royal Community Hall, Noah’s Ark en 

Physio Palace, feestelijk geopend.  

Noah’s Ark is gecompleteerd met fraaie 

muurschilderingen en wordt inmiddels al 

intensief gebruikt. Datzelfde geldt voor 

het mooie en functionele Physio Palace, 

waarmee wij zowel binnen als buiten 

veel ruimte en mogelijkheden voor fysio-

oefeningen hebben gekregen.  

 

Jaarverslag PCC 

 

Het informatieve jaarverslag van PCC 

over het jaar 2014 is nu beschikbaar. 

Iedereen die het wil bekijken en lezen 

kan het jaarverslag integraal vinden op 

onze website, trouwens de jaarverslagen 

van eerdere jaren zijn daar ook te 

vinden. 
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Terugblik op 2014 

 

Er is zoveel gebeurd in 2014 dat het 

nauwelijks mogelijk is om alle nieuwe 

ontwikkelingen in  deze Nieuwsbrief te 

noemen. Wel zetten wij graag de meest 

belangrijke punten op een rijtje: 

 

PCC goes Solar: we hebben dankzij 

diverse  donaties 24 zonnepanelen in de 

Community kunnen installeren, allereerst 

om PCC duurzamer te maken en tevens 

om de jaarlijks stijgende kosten van 

energie een beetje te drukken. 

 

Nieuwe auto: na 9 jaar trouwe dienst is 

onze oude auto vervangen door een 

stevige en mooie nieuwe wagen: een 

prachtige Nissan pick-up.  

Deze auto is beter geschikt voor het 

vervoer van meer en grotere goederen 

en dat is heel handig voor PCC. 

 

Hulpcentrum voor ouders van kinderen: 

er is in 2014 een goede start gemaakt 

met dit nieuwe centrum, waar ouders 

van een kind met een beperking hulp en 

advies kunnen krijgen. Er blijkt veel 

behoefte aan zo’n centrum en wij gaan 

het dan ook zeker verder uitbouwen. 

 

Bezoek van de RK Bisschop: op eigen 

initiatief kwam de bisschop van 

Techiman in augustus op bezoek, zowel 

om de Community met eigen ogen te 

zien als om het RK-vormsel aan een 

aantal van onze jongeren toe te dienen.  

 

 

Hij was erg onder de indruk van PCC en 

iedereen was erg blij met en trots als 

gevolg van zijn bezoek. 

 

Nieuwe website: Wat een mooie 

aanwinst. Heb je die nog steeds niet 

gezien? Dan snel naar 

www.operationhandinhand.nl  

 

Een eigen farm: onder leiding van Baffo 

is in 2014 een groot deel van het nog 

niet in gebruik zijnde deel van ons 

terrein ontgonnen voor de ontwikkeling 

van een eigen farm. Zo worden we 

minder afhankelijk van (prijzen op) de 

markt voor het dagelijks voedsel en dat 

is handig want door de groei van PCC  

daar hebben we steeds meer eten nodig!  

 

Nieuwe bewoner Rebecca 

Rebecca 

 

In januari is een meisje van een jaar of 7 

– 8 uit het verre Akwatia als nieuwe en 

86e bewoner naar PCC gekomen, nadat 

ze in 2014 in de omgeving van Akwatia 

in de steek was gelaten en zwervend op 

straat was gevonden. Zij is heel blij met 

haar nieuwe leefomgeving in PCC! 

 

Baffo komt naar Nederland! 

 

Baffo komt in de maand mei a.s. op 

uitnodiging van de Nederlandse stichting 

Hand in Hand gedurende 1 maand naar 

ons land. Dat biedt hem gelegenheid 

voor overleg met het bestuur van de 

stichting over het beheer en lange 

termijn beleid van PCC en tevens voor 

diverse leerzame bezoeken aan 

verschillende zorgcentra voor mensen 

met een beperking in Nederland, net als 

Joe Emma dat in 2013 heeft gedaan!  

 

Baffo verheugt zich heel erg op zijn reis! 

Hij hoopt allerlei trouwe vrienden van 

PCC en vroegere bezoekers van Hand in 

Hand in ons land te kunnen ontmoeten. 

U hoort er ongetwijfeld meer over! 

http://www.operationhandinhand.nl/
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Nieuwe jongeren in de workshop 

 

In de afgelopen maanden zijn liefst 5 

nieuwe jong volwassenen met een 

beperking naar de beschutte wekplaats 

gekomen. Alle 5 waren zij eerst leerling 

van de Shalom Special School in 

Nkoranza, maar daar zijn ze inmiddels te 

oud voor geworden.  

Wij verwelkomen hen graag in PCC  

en hopen dat zij een goede en leerzame 

tijd in onze beschutte werkplaats 

tegemoet kunnen zien. 

 

Sponsoring 

 

Er zijn nog steeds kinderen voor wie wij 

gehele of gedeeltelijke sponsoring 

kunnen gebruiken. Zie daarvoor onze 

website, o.a. op de Homepage. 

Momenteel zijn dat bijv. de nieuwe 

bewoners Benjamin & Rebecca en de 5 

nieuwe werkplaatsjongeren. 

 

Meer info kunt u verkrijgen via Nieske 

van onze sponsoradministratie: 

sponsors@operationhandinhand.nl of via 

handinhandpcc@gmail.com  

 

 
De jonge heren James en Joël 

 

Donaties, ontvangstbevestiging en 

privacy 

 

Wij zijn blij met de diverse donaties die 

wij van velen van u telkens weer mogen 

ontvangen. Vaak is dat van goede 

vrienden of oude bekenden, maar 

regelmatig ook van nieuwe donateurs.  

 

Graag zouden wij iedereen 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 nl. alleen nog maar de 

namen en rekeningnummers aan ons 

doorgeven, geen adresgegevens.  

Wij kunnen de correcte ontvangst van 

een gift dus alleen maar bevestigen, als 

uw (email-) adres bij ons bekend is. Dus 

wilt u graag bericht ontvangen over de 

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!  

 

 
Aaron is blij met zijn mooie Kidswalk 

 

Giften regelen per akte? 

 

Wilt u uw giften aan Hand in Hand of uw 

sponsoring op een extra aantrekkelijke 

manier fiscaal regelen? Dat kan, althans 

indien u dat schriftelijk vastlegt voor een 

periode van 5 jaar. Wim Mur, onze 

penningmeester, vertelt u er graag meer 

over. Voor meer informatie kunt u met 

hem contact opnemen: 0346 – 266842 

of via mur00021@planet.nl .  

 

Tot zover deze Nieuwsbrief. U bent nu 

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 dagen een 

nieuw verhaal over het leven in Hand in 

Hand) via: www.operationhandinhand.nl. 

 

NB: Er is tegenwoordig een link via 

Facebook: PCCHandinHandCommunity 

en 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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