Ook dit keer was het bezoek een groot
succes, nog elk dag zien wij hoe de
caregivers enthousiast verder gaan met
alle opgestelde oefenplannen voor de
diverse kinderen met een lichamelijke
beperking.
Samen met Inge en Ingrid kwam ook
zorgmanager Marian naar PCC en zij
heeft een belangrijke verbetering
bewerkstelligd in het programma van de
Day Care groepen. De programma’s zijn
vernieuwd, meer afwisselend en
aantrekkelijker gemaakt en we hebben
weer veel mooie, interactieve materialen
erbij gekregen, die in de programma’s
gebruikt worden.
Wij zijn, zoals jullie zullen begrijpen,
geweldig blij met deze hulp van experts
en deskundigen!!
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Lieve vrienden van PCC,
Het is alweer een half jaar geleden dat
wij jullie een update hebben gestuurd
over het wel en wee van onze
Community. Hoog tijd dus voor een
volgende Nieuwsbrief, met weer allerlei
actuele wetenswaardigheden over PCC.
Wij hopen dan ook dat jullie deze
Nieuwsbrief met veel plezier en interesse
zullen lezen.

Zieke kinderen

Algemeen
Wij kunnen opnieuw met blijdschap en
gepaste trots berichten dat het goed
gaat met PCC in het algemeen en met
alle kinderen en jong volwassen
bewoners in het bijzonder, al zijn er wel
enkele zieken geweest.
Abass was zelfs heel ernstig ziek, maar
daar is hij uiteindelijk en tot onze grote
vreugde redelijk uitgekomen. Aan verder
herstel wordt nog dagelijks gewerkt.

Abass tijdens fysio

Fysio en Day care
In mei en juni van dit jaar is Inge
Maters, de fysiotherapeute die hier vorig
jaar 2 maanden lang voor een boost voor
de fysio heeft gezorgd, opnieuw een
aantal weken op bezoek geweest om een
nieuwe impuls aan onze fysio te geven,
dit keer samen met haar collega Ingrid.

Zoals gezegd is Abass ernstig ziek
geweest na een levensbedreigende
maag-darm stoornis. Hij heeft het
gelukkig overleefd, maar kwam ernstig
verzwakt en vermagerd terug uit het
ziekenhuis in Techiman. Hij kon
nauwelijks een arm of been bewegen,
maar gelukkig is er dankzij intensieve
revalidatie al veel vooruitgang geboekt:
hij zit weer rechtop, praat als vanouds
en kan ook zijn benen alweer een beetje
gebruiken. Wij hopen dat het herstel zich
voortzet.
In de afgelopen periode is vastgesteld
dat James aan sikkelcelziekte lijdt, een
aangeboren ziekte van de rode
bloedlichaampjes. Hij heeft dit jaar al 2 x
een bloedtransfusie nodig gehad en
krijgt nu extra medicatie. Gelukkig gaat
het momenteel prima met hem.

Inge, Ingrid, Marian en …Sofie!
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Outreach
Het vorig jaar gestarte Outreach werk,
bedoeld om het lot van veel kinderen
met een beperking in de talloze dorpen
van het grote Nkoranza District te
verbeteren, gaat onverdroten voort.

D – Wasmachines - dankzij een zeer
royale gift kunnen wij een paar heel
stevige instellingswasmachines gaan
aanschaffen, we zijn nu op zoek naar de
juiste machines.
E – Hulpmiddelen voor fysio en mobiliteit
– wij hebben in de loop van dit jaar
diverse nuttige hulpmiddelen kunnen
kopen of gekregen (o.a. via Inge en
Ingrid en dankzij een mooi donatie), een
ander deel is onlangs uit Nederland naar
Ghana verscheept.
De nieuwe info DVD
Hoera, de nieuwe DVD met recente
mooie en informatieve beelden over PCC,
inclusief een apart (en bijzonder!)
beeldverslag van Kerstmis 2015, is nu
helemaal gereed, met veel dank aan
filmmaker Martin Klomp en zijn vrouw
Corinne.
Het is een prachtige documentaire
geworden met heel mooie, informatieve
en aansprekende beelden van het
dagelijks leven in PCC.
We stellen deze DVD, met dank aan onze
Nederlandse steunstichting Hand in
Hand, graag beschikbaar voor onze
sponsoren en donateurs.
Binnenkort vertellen wij hier meer over,
dus nog even geduld……!

Onlangs was een team van de
vertegenwoordiger van het Liliane Fonds
in Ghana, SWEB, hier en zij waren zeer
onder de indruk van de tot nu toe
behaalde resultaten in diverse dorpen,
o.a. met het formeren van Parent
Support Groups, het promoten van het
gebruik van anti-epileptica en het
verhogen van de zelfredzaamheid van
jong volwassenen via het creëren van
eenvoudige jobs als geitenhoeder etc.
Het is een heel andere manier van
werken dan in PCC: door dit Outreach
werk te doen, kunnen wij ouders en hun
kinderen bereiken die anders helemaal
verstoken zouden blijven van enige vorm
van hulp en ondersteuning.

Caregivers Day
Er zijn al veel bijzondere dagen in het
jaar, maar wij hebben er onlangs nog
één aan toegevoegd, nl. Caregivers Day
in PCC. Het is een manier om onze
caregivers in het zonnetje te zetten en te
bedanken voor hun grote inzet het hele
jaar door voor alle bewoners van PCC.

Hoe staat het met onze plannen voor
dit jaar?
In de vorige Nieuwsbrief vertelden wij
over al onze plannen voor 2016, graag
informeren wij jullie nu over de
voortgang.
A – Outreach – zie hierboven.
B – Nieuwe ezelskar – dankzij een
recente, mooie gift kunnen wij een
nieuwe ezelaskar laten maken, de
opdracht is zelfs al gegeven.
C – Renovatie - alle voor dit jaar
geplande renovaties zijn inmiddels
uitgevoerd en PCC ziet er weer (eigenlijk
moet ik zeggen: nog steeds!) prima uit!

Blijde caregivers, een heel belangrijke
succesfactor van PCC!
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De eerste speciale Caregivers Day is op
14 oktober a.s., binnenkort meer
hierover in de rubriek Alberts Corner.

Sponsoring
Er zijn nog steeds kinderen voor wie wij
gehele of gedeeltelijke sponsoring
kunnen gebruiken. Zie daarvoor onze
website, o.a. de Homepage.

Verkiezingen in Ghana
2016 is een belangrijk verkiezingsjaar,
niet alleen voor de USA, maar ook voor
Ghana. Ook hier zijn er binnenkort
presidentsverkiezingen en wel op 7
december a.s. Spannend wat dit voor
Ghana en voor het overheidsbeleid gaat
betekenen. Dat laatste kan natuurlijk
ook PCC in positieve of negatieve zin
raken, wij wachten het rustig af.
Voor de meeste van onze bewoners
maakt het niet zoveel uit. Sommigen
roepen dat zij bij de NPP horen of juist
bij de NDC, zoals zij ook een favoriete
voetbalclub hebben.

Meer info kunt u ook verkrijgen via
Nieske van onze sponsoradministratie:
sponsors@operationhandinhand.nl of via
handinhandpcc@gmail.com
Slot
Tot zover deze 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 ongeveer 3 weken
een nieuw verhaal over het leven in
Hand in Hand) via:
www.operationhandinhand.nl.
NB: Er zijn ook links 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!

James for President!!

Albert van Galen
handinhandcommunity@gmail.com

Silver Jubilee 2017
Nog maar een paar maanden en dan is
het zover, dan is het jaar van het 25jarig jubileum van onze Community
aangebroken.
Het is ongelooflijk en zeer bijzonder dat
een klein zaadje uit 1992 in de loop van
25 jaar kon uitgroeien tot een unieke en
vitale leefgemeenschap met 93 kinderen
en jong volwassenen als bewoners, die
hier dagelijks door meer dan 40
medewerkers ondersteund worden.
Alle reden voor een feestelijke viering
van dit bijzondere jaar en wij zullen
daarom gedurende heel 2017 op diverse
momenten ruimschoots aandacht
besteden aan dit zilveren jubileum.
Het hoogtepunt van dit Silver Jubilee zal
vallen in de dagen tussen Kerst en Oud
& Nieuw, dus over ruim 1 jaar.
De voorbereidingen zijn al begonnen!
Jullie zijn van harte welkom!

Aaron geniet van zijn walker
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