
 
 
Nieuwsbrief 4, Maart 2012 
 
Goede vrienden, 
 
De tijd vliegt voorbij. Het is alweer maart 
en dus hoog tijd om jullie d.m.v. deze 
Nieuwsbrief op de hoogte te stellen van 
alle ontwikkelingen in PCC. Wij kijken 
graag even terug op 2011 en informeren 
jullie over onze plannen voor 2012, er is 
veel dat wij met iedereen willen delen. 
 
Terugblik op 2011 
 
Algemeen 
In 2011 is het heel goed gegaan met 
onze Community. Wij zijn dankbaar voor 
alle mooie en bijzondere momenten, die 
wij hebben mogen meemaken. We zijn 
blij dat we nog steeds een liefhebbende 
omgeving, een veilig thuis en goede zorg 
aan alle kinderen van PCC, incl. de 
werkplaats, kunnen bieden.  
De algemene sfeer in PCC is goed, 
ontspannen en blij en dat alles draagt 
zeker bij aan het welzijn van allen die in 
de Community wonen en leven. 
 
Kinderen  
Het belangrijkste is natuurlijk het feit dat 
het vorig jaar goed is gegaan (en 
trouwens nu nog steeds gaat) met alle 
kinderen. Sommigen zijn wel ziek 
geweest, bijv. Regina, Quinten en Yaw 
Balloon, maar allen zijn goed hersteld. 
 

 
  Edmond 

We zijn heel blij dat we 2 kleine jongens, 
Tettey en Edmond, als nieuwe bewoners 
van PCC hebben mogen verwelkomen en 
tevens 1 jonge vrouw, Bridget, als 
nieuwe werker voor de beschutte 
werkplaats. Het blijft geweldig om te 
zien dat kinderen, die elders in de steek 
gelaten zijn, het hier zo goed doen en tot 
hun recht komen. Dit is hun thuis, hun 
Community en met deze gedachte voor 
ogen probeert iedereen hier zo goed 
mogelijk voor hen te zorgen. 
Het totaal aantal kinderen eind 2011 was 
76, 62 permanente bewoners en 14 
kinderen van de beschutte werkplaats en 
de slaapzalen. 
 
Ontwikkelingen 
 
Veel belangrijke ontwikkelingen uit 2011 
zijn het vermelden waard: 
 
De keuken 
De bouw van een fraaie keuken, die de 
oude keuken vervangt. Er is een vriezer, 
een voorraadkamer, een grote schone 
werkruimte voor het klaarmaken van de 
maaltijden, een plek om te stampen en 
te verhitten en tevens een aparte ruimte 
voor het koken op brandhout. 
 

 
Nieuwe keuken 

 
De prachtige schilderingen op de 
buitenmuren dragen bij aan het mooie 
uiterlijk van de nieuwe keuken. 
 
Education Centre 
De realisatie en officiële opening van het 
erg mooie nieuwe Education Centre. In 
dit centrum geven we extra aandacht 
aan specifieke, individuele behoeftes en 
aan de ontwikkeling van alle kinderen. 
We hebben meer tijd en mogelijkheden 
voor educatieve activiteiten en 
interactieve spelletjes. We kunnen nu 



ook meer leer- en spelactiviteiten 
bieden, die ondersteund worden door 
diverse PC’s met speciale software. 
 
Toilet faciliteiten 
De bouw van nog een stevig, functioneel 
toilet voor de kinderen, dit keer voor de 
meisjes. De jongens en meisjes hebben 
nu ieder hun eigen, nieuwe toiletgebouw. 
 
Extra woonruimte voor kinderen 
De bouw van een nieuwe en ruim huis, 
het Vlinderhuis! Dankzij dit gebouw 
hebben wij nu de mogelijkheid om begin 
2012 meer kinderen in onze Community 
te kunnen accepteren. 
 

 
   Het Vlinderhuis  

 
Renovatie project 
In 2011 hebben we een begin gemaakt 
met een groot onderhoud - en renovatie 
project voor de oudste huizen van PCC. 
Sommige zijn al bijna 20 jaar oud en we 
zien in de loop der jaren steeds meer 
problemen ontstaan met de kwaliteit van 
de dakplaten, plafonds, muren, kranen 
en badkamers, elektriciteitsdraden, 
vloeren, ramen en deuren etc. 
We zijn heel dankbaar voor de steun van 
de stichting Herbahortus uit Nederland 
en van anderen, waardoor we een 
belangrijke eerste stap hebben kunnen 
zetten bij het groot onderhoud. We 
hopen in 2012 hier verder mee te 
kunnen gaan.  
 
Screenen en ontwikkelen van kinderen 
Het begin van een groot screenings-
programma voor alle kinderen, waardoor 
wij de belangrijkste ontwikkeldoelen voor 
ieder kind kunnen vaststellen, doelen die 
wij graag op de korte dan wel lange 
termijn zouden willen bereiken. 

Esther, een Duitse vrijwilliger voor 1 
jaar, en Sietze, een Ned. student, zijn 
momenteel actief aan de slag met de 
uitvoering van dit programma. 
 
Kwaliteit van het eten 
We geven veel aandacht aan de kwaliteit 
van het eten dat de kinderen 3 x per dag 
krijgen en zijn blij dat we ons op 
bepaalde punten hebben kunnen 
verbeteren, bijv. meer variatie in het 
eten, minder zetmeel en meer eiwitten, 
meer fruit etc. Onze kinderen zijn hier 
erg blij mee, getuige hun reacties! 
 
Caregivers 
Er zijn 6 nieuwe Ghanese caregivers 
bijgekomen, die enkele “oude rotten” 
kwamen vervangen. In 2011 zijn er nl. 5 
ervaren caregivers vertrokken i.v.m. een 
opleiding of een mooie nieuwe baan, o.a. 
Christy, Ema II en Patrick.  
Dit betekent voor PCC natuurlijk een 
verlies aan ervaring en aan goede 
relaties met de kinderen, maar we zijn 
blij dat we goede vervangers hebben 
kunnen aantrekken. 
Er zijn momenteel 23 caregivers, die 
goed voor de permanente bewoners en 
workshop kinderen zorgen. 
 
In juli 2011 hebben we 13 medische 
studenten uit Engeland als vrijwilligers 
op bezoek gehad. Zij hebben o.a. over 
enkele specifieke onderwerpen  (bijv. 
epilepsie) lessen aan onze caregivers 
gegeven. Dit werd erg gewaardeerd en 
na afloop kregen alle caregivers een 
speciaal Certificaat.  
 

 
    Caregivers tijdens een les van SKIP 
 
Hetzelfde geldt voor de zeer 
aantrekkelijke en interactieve lessen 
door Sue en Elizabeth uit Engeland over 
Autisme, georganiseerd in april 2011. 



 
Vrijwilligers 
Gedurende 2011 hebben wij continue 
zeer gewaardeerde steun gekregen van 
ong. 4-6 vrijwilligers uit Europa en 
Canada. De meeste kwamen voor 3 - 6  
maanden, maar we hebben ook  twee 
bijzondere vrijwilligers, die via een 
Duitse organisatie een jaar lang werken 
aan een speciale opdracht. 
Enkele vrijwilligers hebben prima 
bijgedragen aan de verdere ontwikkeling 
van PCC, o.a. door te helpen bij de 
aanleg van de mooie nieuwe 
snoezelruimte. 
 

 
      Yaw Balloon in de snoezelruimte 
 
Bezoekers 
We hebben in 2011 veel bezoekers 
mogen verwelkomen. Zij verbleven voor 
één nacht of (veel) langer in onze 
gastenhuizen. Bijna zonder uitzondering 
zijn alle bezoekers erg positief over en 
onder de indruk van de sfeer en de 
goede zorg, die in PCC geboden wordt. 
Zo is het door de jaren heen steeds 
geweest en het is duidelijk dat de Spirit 
van PCC nog steeds goed zichtbaar en 
voelbaar is! Het aantal bezoekers was 
hoger dan in 2010 en dat geldt ook de 
inkomsten uit de gastenhuizen en het 
restaurant. Dit geld is van harte welkom 
en wordt gebruikt om tenminste een deel 
van onze exploitatiekosten te dekken. 
 
Kerstmis 2011 
Al vele jaren lang is het hoogtepunt van 
het jaar in Hand in Hand de viering van 
Kerst en Oud & Nieuw. Dit vindt plaats 
tijdens een week vol activiteiten met PCC 
party’s, veel muziek, speciale koren en 
dansgroepen en natuurlijk ook met een 
aantal leuke kleine cadeaus en lekker 
eten! 

 
Zonder enig twijfel is het meest 
aansprekende deel van de festiviteiten 
het aandoenlijke kerstspel van de 
kinderen. Ook dit jaar was het een 
prachtige voorstelling door alle kinderen, 
caregivers en vrijwilligers. Gezamenlijk 
voerden zij het spel “De geboorte van 
Jezus Christus” op. 
 
De plannen voor 2012 
 
Goede zorg voor de kinderen 
Het continue bieden van goede zorg en 
een veilig thuis voor alle kinderen blijft 
natuurlijk het allerbelangrijkste.  
We hopen gedurende dit jaar weer een 
aantal nieuwe kinderen te kunnen 
accepteren. In feite is de eerste, Yaw 
Peter, al gekomen (in januari, zie Alberts 
Corner) en 5 jonge kinderen met een 
beperking worden begin maart verwacht, 
via een transfer vanuit Osu Children’s 
Home. 
 

 
   Yaw Peter 
 
Meer woonruimte voor kinderen 
Met de hulp van de G 8 groep willen we 
in oktober a.s. nog een nieuw woonhuis 
voor kinderen realiseren. Dit zal ons in 
staat stellen om ook in 2013 nieuwe 
bewoners te accepteren. 
 
Renovatie van oude gebouwen 
 
We hopen door te kunnen gaan met het 
project van groot onderhoud en 
renovatie dat in 2011 begon. Dit jaar 
willen we de siëstaruimte, de speeltuin 
en het restaurant erbij betrekken. 
 
Nieuwe film over PCC 
Veel mensen hebben de info DVD over 
PCC “You never walk alone” en gemaakt 



door Martin Klomp, al eens gezien en 
bewonderd. 

Wie de homepage van onze website 
bekijkt, ziet dat er momenteel nog 5 
kinderen zijn, die volledige of 
gedeeltelijke sponsoring kunnen 
gebruiken.  

In januari is Martin opnieuw naar Ghana 
gekomen om een volgende film te 
maken. Deze keer zal de film meer 
ingaan op het dagelijks leven van de 
kinderen van PCC. Martin werkt nog aan 
de film, we houden u op de hoogte. 

En ……. Yaw Peter en de 5 nieuwe 
kinderen, die in maart naar ons toe 
zullen komen hebben uiteraard ook nog 
geen sponsor…!!?  

Meer bezoekers Als u hieraan wilt bijdragen, dan kunt u 
zich aanmelden bij: 
sponsors@operationhandinhand.nl 

Wij verwachten dit jaar diverse grotere 
groepen, die ons op verschillende 
manieren zullen komen helpen bij het 
werk in PCC. De eerste groep (7 dames 
uit Nederland o.l.v. Greetje) kwam al in 
januari, andere groepen komen in juli 
(SKIP Engeland) en augustus (een groep 
van een kerk in Almere) en als laatste 
verwachten wij de G 8 groep in oktober.  

 
Ons bankrekeningnummer in Nederland 
is: 1277.64.143, ten name van Hand in 
Hand. 
 
Tot slot 
 
Wij hopen dat u door deze 4e Nieuwsbrief 
weer goed geïnformeerd bent over alle 
ontwikkelingen in onze prachtige 
Community.  

 
En ……… misschien komen er nog wel 
meer mensen in december voor het 
jubileum….. !?! 

Overigens, u kunt regelmatig updates 
over PCC lezen in de rubriek  

 
JUBILEUM IN 2012 

“Alberts Corner” op onze website: 
www.operationhandinhand.nl  

 
Jawel, dit jaar viert onze Community het 
20-jarig bestaan van de Peace of Christ 
Foundation in Ghana. Wat een uniek 
feit!! Wij gaan er zeker voor zorgen dat 
deze bijzondere gebeurtenis op zeer 
passende wijze gevierd zal worden! 

 
 

 

 
Het hoogtepunt van de festiviteiten 
wordt in december 2012 gepland. We 
houden u op de hoogte en u bent van 
harte uitgenodigd om dit unieke jubileum 
met ons te komen vieren! 
 
Donaties en sponsoring 
 
Het is echt ontroerend om te zien 
hoeveel mensen op velerlei manieren 
bijdragen aan het werk van PCC / Hand 
in Hand. Wij zijn heel dankbaar voor 
deze continue, geweldige steun.  

 Baffo, Albert, Joe Emma en Jeannette 
 
Hartelijke groet, namens het bestuur van 
PCC, d.w.z. van Baffo, (Joe) Emma, 
Jeannette en mij en van iedereen in PCC!  
 De begroting 2012 bedraagt 170.000 

Cedi, dat is zo’n € 80.000. Eigenlijk is 
het ongelooflijk, dat je voor zo’n beperkt 
bedrag een Community met ongeveer 80 
kinderen een jaar lang prima kunt laten 
functioneren. Ongeveer 25% wordt 
gedekt door eigen inkomsten, bijv. door 
de verhuur van gastenhuisjes en de 
verkoop van sieraden, de rest (75 %) 
komt van sponsors en donateurs.  

Ab (Albert) van Galen 
Alg. directeur van PCC – Hand in Hand 
 
Email: 
handinhandcommunity@gmail.com 
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