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Nieuwsbrief 7, september 2013 

 
Lieve allemaal, 

 

Een hartelijke groet aan alle trouwe 

lezers van onze Nieuwsbrieven.  

Graag informeren wij jullie d.m.v. deze 

7e Nieuwsbrief weer over allerlei grotere 

en kleinere ontwikkelingen, die zich in en 

rond Hand in Hand in de afgelopen 6 

maanden hebben voorgedaan.  

 

Bewoners 

 

Het gaat gelukkig heel goed met alle 

kinderen en met de Community als 

geheel. We kunnen terugkijken op een 

periode met heel weinig zieken en daar 

zijn wij blij mee en dankbaar voor.  

 

Wel moesten wij op 18 juni helaas 

definitief afscheid nemen van Mr. Robert, 

die op 62-jarige leeftijd, na een verblijf 

van meer dan 16 jaar in PCC, uiteindelijk 

aan de gevolgen van zijn chronische 

neurologische aandoening is overleden. 

We missen hem heel erg, hij was een 

rustpunt voor velen van ons, zittend op 

de vaste plek voor zijn huis in een 

rolstoel. Op 13 juli hebben we hem 

onder grote belangstelling  in zijn 

geboortedorp begraven.  

Moge hij rusten in vrede. 

 

 
 

Nieuwe kinderen 

 

Hoera, er zijn weer 4 nieuwe kinderen 

bijgekomen. De komst van 3 kinderen 

hadden we in de vorige Nieuwsbrief al 

aangekondigd: 2 jongens, Abass, Daniel 

Coffie en 1 meisje, Efia Mawunya. 

Uiteindelijk zijn ze eind mei in Nkoranza 

aangekomen, waar zij inmiddels al heel 

aardig hun draai en eigen plekje hebben 

gevonden.  

 

 
Daniel Coffie 

 

En in juli mochten wij nog een jongentje 

in ons midden verwelkomen, nl. Nana 

Agyei, die helaas door zijn familie en 

dorp verstoten werd. Hij bloeit inmiddels 

in PCC gelukkig al prima op en gaat zelfs 

al naar school toe. 

 

Het beste van 2 werelden 

 

In het afgelopen half jaar konden maar 

liefst drie van onze werkers Europa 

bezoeken en daar kennismaken met 

moderne vormen van zorg voor kinderen 

met een verstandelijke beperking. 

Voor alle 3 was het een zeer waardevolle 

ervaring. 

Onze zorgdirecteur Joe Emma kon dat, 

op uitnodiging van de stichting Hand in 

Hand in Nederland doen en 2 caregivers, 

Diana en Patricia, deden dat op 

uitnodiging van Bezev in Duitsland.  

We hebben zeker niet de overtuiging dat 

alles in Europa beter is, maar we 

proberen juist in Hand in Hand het beste 

van 2 werelden bij elkaar te brengen 

door het warme Ghanese familie- en 

dorpsleven te combineren met de 

Europese visie op zorg, punctualiteit en 

structuur. Dat levert een mooie en 

succesvolle combi op! 
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Bouw en renovatie 

 

Het wordt langzaam, maar zeker wat 

rustiger aan het front van de diverse 

renovaties en de nieuwbouw. We hebben 

in de afgelopen maanden de renovatie 

van het huis van Joyce, Emmanuella, 

Kojo Patrick en Philomena kunnen 

afronden en zij zijn (net als wij!) heel 

trots op hun mooie en vernieuwde huis. 

 

 
 

Op het gebied van renovaties zijn we nu 

nog bezig met een kleine opknapbeurt 

voor de Autism Table en een stevige 

facelift voor de beide slaapzalen van de 

jong volwassen grotere jongens en 

meisjes, die werkzaam zijn in de 

beschutte werkplaats. 

 

De snoezelruimte is ook verder verfraaid, 

dankzij een prachtige beschildering van 

de muren door Leonie.  

Kijk maar eens naar de mooie foto op 

pagina 3. 

 

Bij de nieuwbouw zijn we in juli gestart 

met de langverwachte bouw van meer 

ruimtes voor semi-zelfstandig wonen, op 

de plaats waar tot voor kort teacher 

Vincent een oud huis bewoonde.  

Daarover een volgende keer meer. 

 

Bezoekers 

 

Tijdens de (Europese) zomermaanden 

was het weer een komen en gaan van de 

vele bezoekers, meehelpende gasten en 

speciale groepen, die ons met hun 

bezoek en soms ook met hun hulp 

vereerden. 

Net als de afgelopen jaren is een groep 

van Engelse medische studenten SKIP 

een maand lang actief geweest, o.a. via 

het geven van lessen over eenvoudige 

praktische medische onderwerpen aan 

onze caregivers, die deze input voor hun 

werk in PCC zeer waarderen. 

Ook andere meewerkende gasten lieten 

zich op het punt van lesgeven niet 

onbetuigd, o.a. Rachel die enkele lessen 

gaf over TacPac en Sue en Elizabeth met 

praktische adviezen in het omgaan met 

autistische kinderen.  

Anderen droegen hun steentje bij via 

extra aandacht voor Special Attention 

en/of bij het beschilderen van ruimtes of 

bij de renovatie van de dormitories.  

Fijn om zoveel goede en actieve 

vrienden te hebben! 

 

Jostiband voor Hand in Hand 

 

Heeft u altijd al eens een concert van de 

Josti band willen bijwonen? Dan komt er 

nu een prachtige gelegenheid aan, want 

op zaterdag 14 december a.s. treedt 

deze inmiddels wereldberoemde band  

liefst 2 x op ten gunste van Hand in 

Hand, samen met het koor Anthem, in 

de Ontmoetingskerk van Bodegraven 

(vlak bij het NS station) en wel  om 

14.00 en 19.30 uur.  

 

 

 
Zoekplaatje: zoek Joe Emma tijdens een 

repetitie van de Josti band in mei 

 

De kaarten voor dit concert kosten € 15 

per stuk en zijn verkrijgbaar via  

marianne@mardja.nl  of 0172-611710. 

 

Op deze manier wil de Jostiband haar 

solidariteit tonen met de bewoners van 

Hand in Hand in Ghana! Geweldig, wat 

een mooi gebaar.  

Koop snel uw kaarten en neem al uw 

vrienden en familie mee, want het 

belooft  een groots en feestelijk concert 

te worden. 
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Sponsoring 

 

Er zijn nog steeds kinderen voor wie wij 

gehele of gedeeltelijke sponsoring 

kunnen gebruiken, bijv. voor Nana Agyei 

(zie de foto). Zie verder onze website, 

o.a. op de Homepage. 

 

 
Nana Agyei 

 

Meer info kunt u ook verkrijgen via 

Nieske van onze sponsoradministratie: 

sponsors@operationhandinhand.nl of via 

handinhandpcc@gmail.com  

 

Sponsoradministratie 

 

De afgelopen 5 jaar heeft Franca de 

Vries nauwgezet en met grote toewijding 

het werk van Hand in Hand ondersteund 

als sponsoradministrateur en als 

verzender van alle Nieuwsbrieven etc. 

Franca stopt nu met deze taak en heeft 

hem inmiddels overgedragen aan Nieske 

van der Meer (mailadressen: zie 

hierboven). 

Wij bedanken Franca graag voor haar 

trouwe en zeer gewaardeerde inzet t.b.v. 

onze Community en zeggen daarom: 

Franca, well done and thanks! 

 

Website PCC – Hand in Hand 

 

Al vele jaren heeft de website van PCC 

een zeer vertrouwd uiterlijk. Moderne 

ontwikkelingen maken het nu mogelijk 

om de website flexibeler te maken en 

tegelijkertijd in een nieuw jasje te 

steken. Momenteel wordt er op de 

achtergrond door Elianne, samen met 

webmaster Douwe, al hard aan gewerkt 

en wij verwachten dat de geheel 

vernieuwde website (maak je geen 

zorgen: wel met de vertrouwde inhoud!) 

binnen enkele maanden van start kan 

gaan.  

Dus …….schrik niet als je op een dag de 

website wilt bezoeken en de site ziet er 

plotseling heel anders uit.  

 

Ineke Bosman  

is op zoek naar korte verhalen, speciale 

gedichten of unieke foto’s van mensen, 

die tijdens een verblijf in PCC iets heel 

moois of speciaals hebben ervaren. Het 

gaat haar om gebeurtenissen die impact 

op je verdere leven hebben gehad. 

Heb jij dat ook? Neem dan contact op 

met Ineke: inekebosman@gmail.com  

 

Slot 

Tot zover deze Nieuwsbrief. U bent 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. 

 

Dank voor al uw steun en belangstelling, 

ook namens Baffo, Joe Emma, Jeannette 

en alle bewoners en medewerkers van 

Hand in Hand!   

 

Albert van Galen  

handinhandcommunity@gmail.com 

 

De snoezelruimte ziet er heel mooi uit! 


