Bright was een en al levenslust!
Jarenlang was hij de eerste bewoner van
PCC, die gasten bij aankomst bij onze
poort tegenkwamen en zij werden door
Bright met een stevige hug en een
welgemeend “I like you” hartelijk
verwelkomd!
Hij was vrolijk, communicatief, sterk en
leek heel gezond. Jarenlang heeft hij als
ober in het restaurant op geheel eigen
wijze en met zwier de maaltijden voor
onze gasten opgediend. Voor Bright was
het afruimen van de borden overigens
veel interessanter, want hij ontfermde
zich graag en grootmoedig over de
restjes…..
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Goede vrienden,
Het is alweer een half jaar geleden dat
de vorige Nieuwsbrief van Hand in Hand
is verschenen, graag informeren wij jullie
via deze 5e Nieuwsbrief over de vele
recente ontwikkelingen in PCC. Want wat
je ook over Hand in Hand zou willen
opmerken, er is in ieder geval altijd wel
iets bijzonders te beleven!

De vele reacties in ons Gastenboek en de
talloze mailtjes na zijn overlijden hebben
ons duidelijk gemaakt dat Bright bij veel
mensen een bijzonder plekje in hun hart
innam.
Bright is 19 jaar oud geworden, 5 jaar
lang mocht hij bij ons wonen. De
bewoners van PCC en de vrienden van
Bright over de hele wereld moeten nu
verder zonder hem. Wij hopen dat allen
die hem lief hadden, waaronder zijn
moeder en vader plus zijn caregiver
Janet, troost mogen vinden na dit grote
verlies.
Hij ruste in vrede.

Algemeen
Het afgelopen halfjaar kende veel
hoogtepunten, maar helaas ook trieste
en treurige gebeurtenissen. Over het
algemeen zijn we erg blij met en positief
over de situatie en ontwikkeling in PCC.
De sfeer is heel goed en de meeste
kinderen zien er gezond en vrolijk uit, al
zijn er altijd wel enkele kinderen tijdelijk
ziek. Ook kregen we in juni en juli met
een uitbraak van kinkhoest te maken.
Inmiddels is al dat vele en typische
hoesten gelukkig weer achter de rug.

Nieuwe bewoners

In Memoriam
Tot ieders grote verbijstering is onze
alom bekende en zeer geliefde Bright op
25 maart jl. plotseling overleden, na één
nachtje van zich niet lekker voelen en
een korte opname van slechts enkele
uren in het ziekenhuis.
James
Ook dit jaar kunnen wij weer met trots
melding maken van de komst van enkele
nieuwe vaste bewoners naar onze
Community. In januari kwam een oude
bekende, de verloren zoon Yaw Peter,
terug en sinds die dag is de glimlach niet
meer van zijn gezicht verdwenen, zo blij
is hij om weer thuis te zijn in PCC!
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In maart jl. kwamen maar liefst 5 jonge
kinderen uit Osu Children’s Home in
Accra naar Hand in Hand, nl. Eno Mary,
Paul, James, Amma Lekma en Gabriel.

Summer school
Een nieuw en zeer geslaagd onderdeel
van het dagprogramma in PCC sinds
begin dit jaar na een voorzichtige proef
vorig jaar juli, is de Summer school, die
nu 5 dagen per week in het mooie
Education Centre aangeboden wordt.

Het is geweldig mooi om te zien hoe
deze kleine kinderen al heel snel volledig
deel zijn gaan uitmaken van de
Community, het lijkt inmiddels wel alsof
zij hier altijd al geweest zijn. Vooral de
allerkleinsten veroveren heel
gemakkelijk de harten van een ieder,
bijv. de jonge Gabriel, die in mei pas 1
jaar geworden is en door iedereen wordt
vertroeteld. De bijna even oude, maar
meer kwetsbare Amma Lekma (foto op
pagina 4) is bijna altijd wel op de rug
van één van de caregivers te vinden.
Ook de kleine James (foto op pagina 1)
met zijn sterke wil en de ong. 7 jaar
oude Eno Mary hebben hun plek hier
inmiddels helemaal gevonden!

Eno Mary in de Summer school
Dagelijks krijgen zo’n 20 van onze
kinderen hier speciaal onderwijs, met
veel aandacht voor groepsactiviteiten,
interactieve en educatieve spelletjes en
natuurlijk ook muziek, schrijven en
tekenen. De komende tijd willen we de
basis onder dit eigen onderwijs, dat
momenteel door enkele caregivers
gegeven wordt, verder verstevigen, de
kinderen zijn er ontzettend blij mee.

Paul Quaye is een verhaal apart. Enige
tijd na zijn overplaatsing uit Accra bleek
dat er al een adoptieprocedure voor hem
liep, maar dat was men bij de transfer
naar PCC blijkbaar even vergeten….

Caregivers
In de afgelopen maanden zijn een paar
ervaren caregivers vertrokken, nadat zij
zich gedurende enkele jaren met veel
liefde en vol energie voor PCC hebben
ingezet, bijv. Josephine en Samuel.
Gelukkig hebben we ook dit keer weer
een aantal goede en enthousiaste nieuwe
caregivers in hun plaats kunnen
benoemen en zelfs één extra, dit i.v.m.
de komst van 5 nieuwe kinderen.
Wij zijn en blijven dankbaar voor het
goede en lang niet altijd gemakkelijke
werk van de caregivers. Het zijn vrijwel
zonder uitzondering jonge mensen, die
zich gedurende enkele jaren van hun
leven 7 x 24 uur per week maximaal
inzetten voor de verzorging van onze
kinderen en daarbij de rol van
plaatsvervangende vader of moeder op
zich nemen, ook al hebben zij daar geen
specifieke opleiding voor gevolgd, die is
er nl. niet in Ghana!

Paul
In korte tijd had hij zich al zeer geliefd
gemaakt in PCC en zijn uiteindelijke
terugplaatsing in juni jl. naar OCH in
Accra viel ons dan ook zwaar. Inmiddels
heeft de rechter in Accra de adoptie van
Paul door een ouderpaar uit de USA
goedgekeurd. Wij proberen nog met
deze nieuwe a.s. ouders in contact te
komen en hebben de overtuiging dat
Paul het beste af zal zijn als hij vanaf nu
in een liefdevol gezin en met maximale
hulp bij zijn ernstige spasticiteit kan
opgroeien. Wij wensen hem het
allerbeste toe en zeggen, met een beetje
pijn in ons hart, vaarwel tegen Paul!!
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Bouw en renovatie
Het vorig jaar gestarte renovatie
programma voor PCC is dit jaar met
volle kracht voortgezet. Een van de
oudste huizen van PCC, het huis van
caregiver Janet, is bijv. dit jaar grondig
gerenoveerd. Daarnaast werden diverse
andere huizen van caregivers, sommige
gastenverblijven plus het restaurant en
de shop voor onze gasten geheel
opgeknapt of vernieuwd, dit alles o.l.v.
onze onvolprezen Samuel Baffo. Het ziet
er allemaal prachtig uit, PCC is trots!
Zo ook de ruimte waar alle (kleinere)
kinderen elke middag hun middagslaapje
genieten. Deze siëstaruimte is in april
aanzienlijk uitgebreid, helemaal
vernieuwd en fraai opgevrolijkt, inclusief
de matrassen en het schilderwerk.
Voor onze gasten is de keuken van het
restaurant vergroot en vernieuwd en is
er veel meer ruimte beschikbaar in het
restaurant zelf.
Ook de winkel, waar alle spullen van de
beschutte werkplaats verkocht worden,
is veel groter en overzichtelijker
geworden.

Gabriel
Jubileum
Dit jaar mogen we het 20-jarig jubileum
van de Hand in Hand Community vieren
en daar zijn we enorm trots op. Wat
eerst als een idee en daarna als een
klein zaadje begon is nu een grote en
zeer levensvatbare leefgemeenschap
geworden met meer dan 80 kinderen en
meer dan 35 werkers, waarvan 25
caregivers.
Op 28 en 29 december a.s. willen wij het
Jubileumfeest graag officieel vieren en
wij zijn blij dat Ineke Bosman, de
oprichter en drijvende kracht achter de
oprichting en groei van PCC, daar dan
samen met haar man Bob bij kan zijn.

En deze zomer is ook de speeltuin stevig
onderhanden genomen, nadat eerder dit
jaar al enkele mooie wipkippen aan de
speeltuin toegevoegd konden worden.
Het ziet er allemaal weer prachtig uit,
een waar genoegen om naar te kijken en
nog veel meer om er in te spelen en dat
doen onze kinderen dan ook heel graag!

In de komende periode zullen wij in
aanloop naar alle jubileumfestiviteiten in
de rubriek Alberts Corner op onze
website met enige regelmaat aandacht
schenken aan de unieke en bijzondere
ontstaansgeschiedenis van PCC.

Ingebruikname gerenoveerde speeltuin
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Groepen op bezoek

Donaties en sponsoring

Sinds maart jl. hebben wij al enkele
grotere groepen van enthousiaste
vrijwilligers mogen verwelkomen.
Net als vorig jaar kwamen in juli 11
studenten van SKIP uit Engeland
gedurende 4 weken naar PCC, o.a. om
over enkele praktische medische en
pedagogische onderwerpen les te geven
aan onze caregivers. In augustus kwam
een groep van 11 mensen uit een kerk
uit Almere, die zich o.a. met veel
creativiteit op de renovatie van de
speeltuin gestort hebben.

Ook in deze tijden van forse crisis in de
wereldeconomie zijn er gelukkig nog
steeds veel mensen, die op velerlei
manieren bijdragen aan het werk van
PCC / Hand in Hand. Wij zijn ontzettend
dankbaar voor en ontroerd door deze
continue, geweldige steun.
Ter informatie: het rekeningnummer
voor donaties etc. in Nederland is:
1277.64.143, ten name van Hand in
Hand.
Tot slot

En over enkele weken verwachten wij
een oude bekende: de enthousiaste
G 8 groep uit Groningen. Zij hebben zich
allereerst geweldig ingespannen om een
grote zeecontainer met heel veel nuttige
goederen naar Nkoranza te versturen en
daarnaast komen zij in oktober ook nog
helpen bij de bouw en realisatie van een
nieuw woonhuis voor extra kinderen en
caregivers.

Wij hopen dat u door deze 5e Nieuwsbrief
weer goed geïnformeerd bent over alle
ontwikkelingen in onze prachtige
Community.
Elke 10 dagen kunt u updates over het
wel en wee van PCC vinden in de rubriek
“Alberts Corner” op onze website:
www.operationhandinhand.nl
Hartelijke groet, namens het bestuur van
PCC, dat is Baffo, (Joe) Emma, Jeannette
en van mij en iedereen in PCC!
Ab (Albert) van Galen
Alg. directeur van PCC – Hand in Hand
Email:
handinhandcommunity@gmail.com

Amma Lekma
Nieuwe DVD over PCC
Hoera, onlangs is de nieuwe DVD over
PCC verschenen.
Deze DVD bestaat uit twee delen, nl. de
algemene voorlichtingsfilm “You never
walk alone” uit 2010 over Hand in Hand
en een meer verdiepende film uit 2012,
die beelden te zien geeft van het
dagelijks leven en functioneren van 4
bewoners van onze Community, nl.
Tettey, Emmanuella, Kofi Asare en
Aisha.
Wij zijn heel blij met deze nieuwe film
van filmmaker Martin Klomp, die in 3
talen beschikbaar is, nl. Engels, Duits en
Nederlands.
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