
 
 
Nieuwsbrief 6, maart 2013 
 
Lieve allemaal, 
 
Er is weer heel veel reden om jullie op 
de hoogte te brengen van allerlei 
ontwikkelingen in de Hand in Hand 
Community, die er sinds het verschijnen 
van de 5e Nieuwsbrief geweest zijn. We 
kijken terug op een zeer bijzondere 
periode in het bestaan van PCC, met 
grote hoogte- en trieste dieptepunten. 
 
Jubileumviering 
 
Het onbetwiste hoogtepunt van de 
afgelopen maanden was de viering van 
het 20-jarig bestaan van PCC. Dit 
jubileum vond eind december plaats en 
het is een heel groot succes geworden. 
Veel gasten, oud-vrijwilligers en andere 
belangstellenden waren naar Nkoranza 
gekomen voor de feestelijke viering van 
deze 20e Anniversary en daar heeft 
helemaal niemand spijt van gehad. Ook 
voor de kinderen was het een geweldige 
en zeer bijzondere tijd.  
 
Zelf vond ik de Parade door de stad 
Nkoranza met alle kinderen, caregivers, 
vrijwilligers en gasten, die muzikaal zeer 
swingend begeleid werd door een 
brassband, het allermooiste onderdeel 
van de jubileumviering.  
De grote vreugde van zovelen plus het 
zeer tastbare gevoel van verbondenheid 
en trots maakten van deze Parade een 
unieke gebeurtenis in de toch al zo 
bijzondere geschiedenis van PCC, een 

soort “coming-out”. De prachtige gele en 
groene jubileum T-shirts maakten het 
geheel extra kleurrijk en speciaal. 
 

 
 
En dat was nog lang niet alles. Voor de 
officiële viering op de 2e dag hadden alle 
werkers een speciale jurk of feestelijk 
pak met een speciale Jubileum-print 
gekregen en iedereen zag er met deze 
kleding heel prachtig uit.  
 
Opvallend bij alle feestelijkheden was de 
actieve rol van de kinderen. Terwijl hun 
levensverhaal werd verteld, toonden zij 
hun kwaliteiten met een dans of een 
gedicht of zelfs het schrijven met de 
mond door Emmanuella. Ook met een 
mooie traditionele dans en een eigen 
toneelspel toonden de kinderen hun 
kracht en hun mogelijkheden! 
 
Nog een hoogtepunt: tijdens de 
jubileumviering hebben we Ineke 
Bosman gevraagd om een speciale  

 
plaquette te onthullen, waarop haar 
grote verdiensten voor PCC met ere 
genoemd worden.  
 
Mocht u op bezoek komen, kijk dan even 
vlak na de ingang naar links, het kan 
niet missen. 



Kortom, het jubileum is zeer groots 
gevierd en velen zullen nog heel lang 
terugdenken aan de talloze bijzondere 
momenten tijdens al onze 
jubileumactiviteiten.  
En nu op naar het zilveren jubileum van 
Hand in Hand in 2017. Nog maar 4 jaar 
te gaan, we kunnen nauwelijks wachten!  
 
Maar er waren helaas ook 
dieptepunten 
 
Na het trieste overlijden in september 
van M’Adwoa en Ntiamoah hadden we de 
stille hoop dat PCC voor langere tijd 
gespaard zou mogen blijven voor het 
overlijden van nog meer kinderen. 
Helaas bleek dat niet het geval. 
Op 20 december overleed, tijdens een 
bezoek aan het ziekenhuis i.v.m. lichte 
koorts en hoesten sinds enkele dagen, 
plotseling en tot onze grote schok 
Kwame Agagi. 
 
Agagi heeft 14 van zijn 20 levensjaren in 
onze Community mogen doorbrengen en 
wij zijn er van overtuigd dat het goede 
jaren voor hem geweest zijn. Nu is hij 
niet meer, wij zullen Agagi, onze junior 
music master met zijn brede glimlach en 
kleine postuur, heel erg missen. 
 

 
Kwame Agagi 

 
En nog meer verdriet 
Vlak voor Kerst was John Fabeson na 
een val, waarbij hij waarschijnlijk enkele 
ribben gebroken had en een klaplong, 
opgenomen in het ziekenhuis. Hij leek 
daar langzaam, maar zeker te 
verbeteren, echter na ruim 2 weken 
ziekenhuis en diverse medische 
behandelingen ging zijn conditie 
achteruit en hij overleed op de ochtend 
van 1 januari. Een vreselijk verlies voor 

onze Community en een zeer slechte 
start van het nieuwe jaar. 
John Fabeson was één van de jongeren 
in onze beschutte werkplaats en daar 
bleek hij zeer behendig op een van de 
weefgetouwen. Daarnaast was hij 
ondernemend, vrolijk, sterk en goed in 
rekenen, een opmerkelijk talent waar hij  
erg trots op was. 

John Fabeson 
 
Onze hele Community heeft op zeer 
aangrijpende wijze afscheid genomen 
van Agagi en John Fabeson, waarna zij 
op de algemene begraafplaats van 
Nkoranza hun laatste rustplaats hebben 
gekregen. Wat een ongelooflijk groot 
verlies voor PCC, het is nauwelijks te 
bevatten hoe zwaar PCC in het afgelopen 
jaar getroffen is. 
Mogen Agagi en John rusten in vrede.  
 
Nieuwe bewoners 
 
Er is gelukkig ook weer reden tot 
vreugde. Eind januari hebben wij weer 3 
nieuwe kinderen voor onze Community 
kunnen accepteren. Zij verblijven nu nog 
in het Osu Children’s Home in Accra, 
maar wij verwachten twee jongens, 
Daniel II en Habass en één meisje, Efiya 
begin maart in Nkoranza te mogen 
verwelkomen. 
 
Enkele maanden geleden hebben we ook 
de 20-jaar oude Akoos uit Bolgatanga, in 
de beschutte werkplaats mogen 
verwelkomen. Wij proberen haar nu in 
PCC een nieuw thuis te bieden. Zij heeft 
een lieve glimlach, maar kan er soms 
ook verdrietig, bijna depressief uitzien. 
We doen ons best om haar weer geloof 
in haar leven en een goede toekomst te 
geven. 



 
Renovatie en groot onderhoud 
 
Gedurende 2011 en 2012 hebben wij 
veel aandacht gegeven aan een groot 
onderhoud- en renovatieproject voor 
bijna alle oudere gebouwen op het 
terrein van PCC. 
 
Diverse woonhuizen voor de kinderen op 
ons terrein waren al ong. 18 jaar oud en 
hadden na zoveel jaar dringend groot 
onderhoud nodig. Met de zeer 
gewaardeerde hulp van diverse 
organisaties en stichtingen hebben wij 
dit grote project aan het eind van 2012 
nagenoeg kunnen afronden. Wij zijn 
ontzettend blij met en trots op het feit 
dat die gebouwen er nu weer prima 
uitzien, zonder lekkages, zwakke muren, 
kapotte vloeren, oude elektriciteitskabels 
etc. en wij proberen ze in deze conditie 
te houden door structureel (nog) meer 
aandacht te geven aan preventief 
onderhoud. Wij danken iedereen die aan 
dit grote en belangrijke project heeft 
bijgedragen. 
 
Het nieuwe G 8 Giraffenhuis  
 
Begin januari hebben wij met veel trots 
het prachtige, nieuwe Giraffenhuis 
kunnen openen, een zeer degelijk en 
ruim woonhuis voor ongeveer 8 – 10 
nieuwe kinderen, die daar binnenkort 
met hun caregivers zullen kunnen 
wonen.  
De G 8 groep uit Groningen heeft ons dit 
fraaie woonhuis geschonken en zij 
hebben ook nog enkele weken lang zelf 
stevig meegewerkt aan de bouw. 
Het huis is door Mary fraai met allemaal 
giraffen beschilderd en daarom heet het 
huis nu: het Giraffenhuis! Een geweldige 
aanwinst voor PCC. 
 

 

 
Kerst 2012 
 

 
 
Alhoewel de jubileumviering in december 
het onbetwiste hoogtepunt vormde, was 
de viering van het Kerstfeest eveneens 
een groot feest. Elk jaar opnieuw staan 
daarbij dezelfde activiteiten op het 
programma, maar ze zijn altijd weer 
anders en vervelen nooit. Dit jaar was 
bijv. Dela als Father Christmas een groot 
succes, hij genoot volop van deze grote 
verantwoordelijkheid.  
En John Papa liet alle andere kandidaten 
voor de rol van Jezus in het Kerstspel 
met glans achter zich, hij is nu eenmaal 
onnavolgbaar in die rol en voelt blijkbaar 
haarfijn aan dat dit nu eenmaal zijn 
“moment of glory” is! 
 
Kinderen 
 
Op dit moment verblijven er in totaal 
zo’n 80 kinderen in de Community, 65 
permanent en 15 in de beschutte 
werkplaats. Met vrijwel alle kinderen 
gaat het gelukkig goed, al zijn er altijd 
wel een paar kinderen enkele dagen 
ziek, bijv. koorts of darmstoornissen.  
 
Ook komen sommige kinderen soms iets 
te weinig in gewicht aan, zij krijgen dan 
speciale aandacht en extra eten om 
maximaal  aan te sterken.  
 
Sinds januari hebben we, i.s.m. het 
ziekenhuis, voor onze kinderen een 
speciaal spreekuur in Hand in Hand 
georganiseerd, om medische zorg zo 
dicht mogelijk bij de kinderen te 
brengen; indien nodig kunnen de 
kinderen naar het 500 meter verderop 
gelegen ziekenhuis toe voor verder 
onderzoek of voor een opname. 
 



Caregivers 
 
De groep van caregivers bestaat 
momenteel uit 25 personen en met 
elkaar vormen zij een prima team.  
Af en toe vertrekt er iemand om te gaan 
trouwen of studeren of vindt iemand een 
andere job, maar gelukkig lukt het ons 
steeds om capabele en enthousiaste 
nieuwe caregivers te vinden. Zij zijn voor 
het goed functioneren van PCC en het 
welzijn van de kinderen van heel groot 
belang.   
 
Onze hostesses 
 
De bij veel gasten bekende gastvrouw 
Charity is enkele maanden geleden 
definitief uit PCC vertrokken, na een 
geweldige en mooie periode van 10 jaar 
in onze Community. Zij gaat nu meer 
aandacht geven aan haar gezin en 
loopbaan. In januari is zij bevallen van 
haar eerste kind, een prachtige zoon! 
 
PCC heeft nu 2 nieuwe gastvrouwen, nl. 
Vida en Josephine. Zij hebben deze taak 
met veel enthousiasme en een altijd 
vrolijke glimlach graag op zich genomen. 

 

 
        Vida      Josephine 
 
Vrijwilligers 
 
Vrijwel het gehele jaar door hebben wij 
zo’n 4 – 6 vrijwilligers uit Europa en 
soms Noord-Amerika om ons te helpen 
bij de zorg. Zonder uitzondering zeer 
goed gemotiveerde en enthousiaste 
jonge mensen, waar wij heel blij mee 
zijn! 
 
De laatste tijd komen er regelmatig niet 
alleen algemene vrijwilligers, maar ook 
stagiaires van diverse Hbo-opleidingen 
naar PCC. Zij werken gedurende ong. 3 
maanden als vrijwilliger en tegelijkertijd 
doen zij heel nuttige en praktische 

ervaring op met het oog op hun studie. 
Zo verwelkomden wij o.a. al studenten 
psychologie, pedagogiek en 
bewegingstechnologie in PCC. We zijn 
benieuwd welke studies dit jaar hun 
studenten graag bij ons een stage willen 
laten lopen?! 
 

 
Veel vreugde tijdens de Jubileum Parade 
 
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 
Franca van onze sponsoradministratie: 
sponsors@operationhandinhand.nl of via 
handinhandpcc@gmail.com  
 
Slot 
 
Tot zover deze 6e 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 zelfs 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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