Terugblik op 2015
Er is weer veel gebeurd in 2015 en het is
natuurlijk niet mogelijk is om alle nieuwe
ontwikkelingen in deze Nieuwsbrief te
noemen. Wel zetten wij graag de meest
belangrijke punten op een rijtje:
Boost voor fysiotherapie:

Nieuwsbrief 12, april 2016
Lieve allemaal,
Dit is alweer de 12e Nieuwsbrief van PCC
– Hand in Hand en de 1e van 2016.
Wij kijken graag met onze lezers terug
op het afgelopen jaar en vooruit naar
onze plannen voor 2016. Tevens
informeren wij jullie over diverse
bijzondere ontwikkelingen rond de
Community. Tenslotte stellen wij met
liefde weer een paar nieuwe bewoners
aan jullie voor.
Veel plezier bij het lezen toegewenst!

Dankzij de fysiotherapie-expert Inge
Maters, die vorige zomer liefst 2
maanden lang in PCC was om het niveau
van de fysiotherapie te verbeteren,
hebben wij een grote kwaliteitsimpuls
aan de fysiotherapie kunnen geven en
daarmee aan het niveau van zorg voor
de kinderen in PCC met (ook) een
lichamelijke beperking en dat zijn er
nogal wat. En….. in juni van dit jaar
komt Inge, samen met een collega,
nogmaals naar PCC voor een update en
als verdere stimulans voor de kwaliteit
van de fysiotherapie in PCC, geweldig!

Algemeen
Eigenlijk proberen wij met het toesturen
van iedere Nieuwsbrief vooral antwoord
te geven op die ene belangrijke vraag:
“Hoe gaat het eigenlijk met PCC en met
alle bewoners op dit moment?”
Gelukkig kunnen wij op die vraag
volmondig met “Heel goed” antwoorden!
De kinderen maken het prima, er zijn in
de afgelopen periode gelukkig geen
ernstig zieke kinderen geweest, behalve
geelzucht bij Yaa Yaa en bloedarmoede
bij James. Met beiden gaat het nu weer
goed.
Ook verder loopt het uitstekend in de
Community, de positieve en enthousiaste
sfeer overheerst nog steeds en geeft
bijna iedere bezoeker een blij gevoel.

PCC spreidt de vleugels uit: sinds het
voorjaar van 2015 gaan enkele mensen
van PCC regelmatig naar de talloze
dorpen in een wijde omgeving rond
Nkoranza toe om daar kinderen met een
beperking, alsmede hun ouders en
dorpsoudsten en andere bewoners
zoveel mogelijk te ondersteunen en te
adviseren. Het doel is om zo het lot van
kinderen met een verstandelijke of
meervoudige beperking ook buiten PCC
te helpen verbeteren. Wij zijn erg
tevreden met de eerste resultaten en de
positieve respons uit diverse dorpen.
Map PCC: omdat PCC nogal gegroeid is
in de loop van de jaren was er behoefte
aan een gedetailleerde kaart van PCC en
met hulp van Jocé Schippers bezitten wij
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nu een prachtige plattegrond van de hele
PCC compound
Ook het hele elektriciteitsnetwerk is
keurig in kaart gebracht., inclusief onze
17 (!) elektriciteitsmeters.

Lizzy, Deborah en Esther

Bezoek Baffo aan Nederland: Baffo kijkt
nog steeds met heel veel plezier en
dankbaarheid terug op zijn aangename
en leerzame bezoek aan Nederland, waar
hij 1 maand verbleef op uitnodiging van
de Nederlandse stichting Hand in Hand.
Zijn besprekingen met het bestuur van
HIH Nederland waren erg nuttig en heel
inspirerend, evenals Baffo’s vele
informatieve werkbezoeken aan
instellingen, dagverblijven, kerken en
vrienden van PCC – Hand in Hand etc..

Deborah en Esther
In oktober hebben wij 3 lieve meisjes in
PCC toegelaten die al enige tijd in het
Kumasi Children’s Home zaten, maar die
in PCC veel beter op hun plek zijn., nl.
Lizzy, Deborah en Esther. Sinds hun
aankomst in Nkoranza lijken zij alle drie
heel erg op hun gemak, zij voelen zich
duidelijk goed thuis in de Community,
fijn om te zien! Welkom en alle goeds.

Bouw en renovatie: naast kleinere en
grotere renovaties van enkele oudere
woonhuizen is in de 2e helft van 2015
ook een mooi nieuw huis gebouwd met
hulp van en dank aan de G 8 groep uit
Groningen. Op 1 januari jl. hebben wij
deze prachtige aanwinst feestelijk
geopend. Hierdoor hebben wij weer plek
om ong. 6 – 9 nieuwe kinderen in PCC
op te nemen.

Jaarverslag 2015 van PCC
Voor de echte PCC fan: het informatieve
jaarverslag van PCC over het jaar 2015
is beschikbaar. Iedereen die het wil
bekijken en lezen kan dit jaarverslag
integraal op onze website vinden,
trouwens ook de eerdere jaarverslagen.
Onze plannen voor 2016
Een van onze belangrijkste plannen voor
2016 is inmiddels al gerealiseerd, dat
betrof nl. de nieuwe generator.
Maar wij hebben nog veel meer plannen:
A – De verdere uitbouw van het
belangrijke Outreach werk in de dorpen;

Nieuwe bewoners: gedurende 2015
hebben wij liefst 7 nieuwe kinderen als
permanente bewoners en 1 nieuwe
werker in de Beschutte Werkplaats
toegelaten.
Het totaal aantal bewoners is momenteel
93 en het team van caregivers en andere
medewerkers van PCC bestaat nu uit
ruim 45 personen! Bij elkaar meer dan
genoeg mensen voor een klein en
gezellig dorp en dat is PCC zeker.
Hieronder en elders in deze Nieuwsbrief
stellen wij enkele van de nieuwste
bewoners nog even apart aan jullie voor.

B - Een nieuwe, stevige en grotere
ezelskar om zowel op het terrein als
daarbuiten mooie ritjes met de jongere
kinderen te kunnen maken;
C – Aanpassingen en renovatie van
enkele oudere woningen op de
compound;
D – Nieuwe en sterkere wasmachines
voor onze laundry. Met meer bewoners
moet er ook steeds meer kleding
gewassen worden;
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E – Meer hulpmiddelen voor
fysiotherapie en ter ondersteuning van
goede mobiliteit van diverse kinderen

Kerst en Oud & Nieuw 2015
Ook het afgelopen jaar werden Kerst en
Oud& Nieuw, zoals lk jaar, op passende
wijze gevierd tijdens een vrolijke en
muzikale week van vieren en feesten,
met als hoogtepunt het Kerstspel van de
kinderen, waarbij James glorieerde als
de nieuwgeboren Jezus.

F – Nieuwe stoelen, nieuwe avond- en
schoolkleding, meer training voor onze
caregivers enz. enz.
Plannen genoeg dus en met steun van
onze vele vrienden en supporters hopen
wij dit jaar ook veel, zo niet alle plannen
te kunnen realiseren.
Nieuwe generator
In de loop van 2015 heeft de oude
generator van PCC het begeven. Dat
apparaat was liefst 49 (!) jaar oud, dus
we hadden weinig reden tot klagen.
Maar wij hadden natuurlijk wel een
probleem!
Gelukkig hebben we, met dank aan onze
Nederlandse steunstichting en aan
enkele donateurs, een nieuwe generator
kunnen aanschaffen, die kortgeleden
geïnstalleerd is tot grote vreugde van
iedereen in PCC.

Giften regelen per akte?
Wilt u uw giften aan Hand in Hand of uw
sponsoring op een extra aantrekkelijke
manier fiscaal regelen? Dat kan, 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 .
Silver Jubilee PCC in 2017!
OK, het duurt nog een jaartje maar we
kunnen jullie er niet vroeg genoeg op
attent maken: in 2017 bestaat PCC –
Hand in Hand namelijk 25 jaar!!
Alle reden voor een groot feest dus,
want wij kunnen het Silver Jubilee
natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten
gaan.

Er kan weer elektriciteit opgewekt
worden!
Want in Ghana valt de stroom nogal
eens uit en dan vallen onze
waterpompen, wasmachines, vriezers en
koelkasten, de naaimachines in de
beschutte werkplaats en natuurlijk alle
lampen en ventilatoren, de TV etc. ook
allemaal uit. Maar nu niet meer, want we
hebben een prachtige nieuwe stand-by
generator, waarvoor vooral Paul
Lamberts heel veel werk heeft verzet.
Dank aan ieder die aan deze nieuwe
generator heeft bijgedragen.

Nieuwe Voorlichtings-DVD van PCC
Onze filmmaker Martine en zijn vrouw
Corinne hebben rond Kerst veel opnames
gemaakt voor een update van onze
speciale PCC Info-DVD.
Het belooft een prachtige film te worden
(wij hebben al een preview gezien en
zijn erg enthousiast…!!). Momenteel
wordt aan de afronding van de film
gewerkt, dus nog even geduld.
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Tot zover deze 12e Nieuwsbrief.
U bent nu weer helemaal op de hoogte!
Wij hopen dat u genoten hebt van alle
verhalen.

Nyamekye
Onze jongste nieuwe bewoner is
Nyamekye, een heerlijk kereltje.
Hij is geboren na misbruik van zijn
gehandicapte en verwaarloosde moeder
Baagyei. Zij is begin vorig jaar, vlak na
de geboorte van Nyamekye, reeds als
bewoner tot PCC toegelaten.
Nu woont Nyamekye sinds september
ook in PCC. Hij wordt wel apart van zijn
moeder verzorgd en wordt door iedereen
vertroeteld. Kijk naar zijn prachtige lach.

U kunt alle actuele verhalen over PCC
trouwens blijven volgen via “Alberts
Corner” op de website (met 1 x per 2
weken een nieuw verhaal over het leven
in Hand in Hand) via:
www.operationhandinhand.nl.
NB: Er is ook 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

Nyamekye
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
Nieske van onze sponsoradministratie:
sponsors@operationhandinhand.nl of via
handinhandpcc@gmail.com

Lizzy
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