Over het algemeen loopt het dus
“gewoon” goed in PCC en als ik dat
opschrijf besef ik tegelijkertijd dat dit
helemaal niet zo “gewoon” is, het is juist
buitengewoon en bijzonder en daar zijn
wij zeer dankbaar voor!
Nieuwe bewoners
Begin januari hebben wij 2 nieuwe
bewoners welkom mogen heten, nl. Sara
en Solomon, beide afkomstig uit het
Kumasi Children’s Home.

Nieuwsbrief 14, mei 2017
Lieve allemaal,
Het is alweer een half jaartje geleden dat
wij jullie een update hebben gestuurd
over het wel en wee van onze
Community. Hoog tijd dus voor een
volgende Nieuwsbrief, met veel actuele
en interessante wetenswaardigheden
over PCC.
Wij hopen dat deze Nieuwsbrief jullie
weer helemaal op de hoogte brengt van
het wel en wee in onze Community.
Algemeen
PCC lijkt momenteel in een relatief
rustige en stabiele fase van haar bestaan
te zitten en dat is erg fijn om te kunnen
constateren in dit feestelijke jaar van het
Silver Jubilee.

Sara bij aankomst in PCC
Sara is ongeveer 7-8 en Solomon
ongeveer 3-4 jaar oud. Beiden hebben
een verstandelijke beperking en
vertonen daarnaast verschijnselen uit
het autistisch spectrum.
Zij beginnen zich al steeds meer thuis te
voelen in PCC.

Er zijn de laatste tijd geen grote
veranderingen opgetreden en wij hebben
momenteel gelukkig ook geen ernstig
zieke bewoners, al zijn er altijd wel enige
kinderen waarover wij ons zorgen
maken, bijv. over James die in één jaar
tijd liefst 5 bloedtransfusies nodig bleek
te hebben i.v.m. bloedarmoede als
gevolg van zijn Sikkel cel ziekte.

Terugblik op het jaar 2016
Over 2016 zijn weer allerlei
bijzonderheden en mooie ontwikkelingen
te memoreren, wij zetten er hieronder
een aantal op een rijtje:
Verbetering van de Daycare
In de loop van 2016 zijn wij er, met
behulp van externe en goede expert
input van Marian, in geslaagd om het
programma voor onze Daycare groepen
aanzienlijk te verbeteren, met als
resultaten: meer plezier, extra positieve
energie bij de caregivers, grotere
variatie dankzij meer interactieve
hulpmiddelen en kleinere groepen.
We hebben nu zelfs 3 Daycare groepen
i.p.v. 2.

James op de schouders van M’ Afia
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Verdere ontwikkeling van de fysio
De fysio was in 2015 al op een veel
hoger plan gebracht dankzij de komst,
bijzondere input en grote toewijding van
“onze” fysiotherapeute Inge en in 2016
heeft een boosterperiode van Inge en
haar collega Ingrid voor een verdere
verbetering van de kwaliteit en
verhoging van de motivatie van de
uitvoerende caregivers gezorgd.
We zijn dan ook enorm trots op onze
PCC fysio!

Nieuwe Info DVD over PCC
Eind 2016 is, met dank aan onze
filmakers Martin en Corinne, een
prachtige en zeer informatieve DVD over
PCC verschenen.
Het is aan anderen vaak moeilijk uit te
leggen wat PCC nu precies zo bijzonder
maakt, maar volgens ons gaat dat prima
lukken met deze imponerende DVD.
Wij hebben al veel enthousiaste reacties
ontvangen.

Nieuwe generator + noodstroomnet
Begin 2016 is de prachtige nieuwe
generator voor PCC gearriveerd en vlak
daarna o.l.v. ons HIH bestuurslid Paul
Lamberts geïnstalleerd. De oude
generator (ooit 2e hands naar PCC
gekomen) is liefst 50 (!) jaar oud
geworden, wij hopen dat deze nieuwe
generator ook zo’n lange tijd onze
Community kan dienen. Wij zijn er in
ieder geval heel blij mee, de generator
draait (indien nodig) als een zonnetje.
En Paul heeft in en rondom de grote
keuken ook nog een heel nuttig en
fijnzinnig noodstroomcircuit aangelegd,
dat in werking treedt als er geen
netstroom is en ook de generator - uit
kostenoverwegingen - niet (continue)
draait, bijv. ’s nachts.

Solomon bij aankomst in PCC
Uitbouw van het Outreach Program
Het Outreach programma van PCC voor
kinderen met een (verstandelijke)
beperking in het grote Nkoranza District
voorziet duidelijk in een behoefte.

4 nieuwe wasmachines
Hoe groter PCC wordt, hoe meer
bewoners en dus steeds meer wasgoed.
Wij zijn dan ook heel blij met 4 nieuwe
en sterke wasmachines die wij dankzij
een royale donatie eind 2016 en begin
2017 hebben kunnen aanschaffen.
Alle vlekken in de kleding verdwijnen nu
net als in de reclame als sneeuw in
Afrika!

In 2016 is o.a. een start gemaakt met
een programmaonderdeel waarbij jong
volwassenen met een beperking
gesteund worden in hun ontwikkeling
naar zelfstandigheid, bijv. door hen te
scholen tot champignonkweker dan wel
schapen- of konijnenhouder etc.,
uiteraard in goede samenwerking met
hun familie en dorp.
Jaarverslag 2016 van PCC
Voor de echte PCC fan: het informatieve
jaarverslag van PCC over het jaar 2016
is inmiddels ook beschikbaar.
Iedereen die het graag zou willen
bekijken en lezen kan dit jaarverslag
integraal op onze website vinden en wel
onder het kopje “Jaarverslagen”.
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Onze plannen voor 2017

Silver Jubilee
Gedurende dit jaar zullen wij zeker nog
vaker aandacht besteden aan het
heuglijke feit dat onze Community al 25
jaar bestaat en nog steeds mag
functioneren als een “safe haven” voor
inmiddels bijna 100 kinderen met een
beperking.
Het grote en afsluitende jubileumfeest is
gepland in de week tussen Kerst en Oud
& Nieuw, dus over ruim 6 maanden.
Komt dat zien en geniet mee van alle
festiviteiten, deel mee in de vreugde
over het kleine zaadje dat tot een unieke
en heel vruchtbare boom is uitgegroeid!
Wij kunnen daarvoor alleen maar heel
dankbaar en verwonderd zijn.

Ook voor het jaar 2017 hebben wij weer
allerlei mooie plannen.
Het is tenslotte niet zomaar een jaar,
maar een heel bijzonder jaar: het jaar
van het Silver Jubilee van PCC. De
viering daarvan vormt dan ook een rode
draad in het Community leven van 2017.
Jubilee Square
Het eerste zichtbare deel van de
feestelijke activiteiten in 2017 was de
ontwikkeling van een prachtig Jubilee
Square.
Hierbij is een groot en grijs cementen
oppervlak van zo’n 300 m2 omgetoverd
tot een enorm leuk en uitdagend plein
vol met kleuren en vormen, om zo het
spelend leren van onze kinderen te
stimuleren.

Abass

Het plein is een zeer bijzondere aanwinst
voor PCC geworden, met grote dank aan
onze vrienden uit Bodegraven, die ook
nog eens de verfraaiing van de Disco
voor hun rekening hebben genomen.
Prachtige renovatie zwembad PCC
Het stond hoog op ons verlanglijstje voor
2017 en deze al lang bestaande wens is
onlangs in vervulling gegaan: de grote
renovatie van het zwembad van onze
Community.

Abass
Na een zeer ernstige ziekte en langdurig
ziekenhuisverblijf keerde Abass medio
2016 bijna volledig verlamd terug naar
PCC. Hij had het weliswaar overleefd,
maar hoe zou hij zich nog kunnen
herstellen van de gevolgen van zijn
ziekte?

Zie voor veel meer informatie en mooie
foto’s de link naar de column in Albert’s
Corner van mei:

http://www.operationhandinhand.nl/?p=54
03

Wel, inmiddels kunnen we zeggen:
wonderbaarlijk goed en veel beter dan
wij ooit durfden hopen.
Zijn herstel was weliswaar een heel
traag proces, maar hij boekte wel steeds
meer vooruitgang.
Inmiddels praat hij weer als vanouds
(zijn eigen Abass taal, heel speciaal!) en
hij loopt ook weer zelfstandig rond.
Wie hem vorig jaar na ontslag heeft
gezien zal zijn ogen niet geloven, het is
een wonder.
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Stephen en Moses na de operatie

Sponsoring

In november 2016 hebben zowel
Stephen als Moses een orthopedische
operatie ondergaan in Duayaw Nkwanta,
Moses om zijn spitsvoet op te heffen en
Stephen om de (te) gebogen stand van
zijn knieën te corrigeren.

Er zijn nog een aantal kinderen voor wie
wij gehele of gedeeltelijke sponsoring
goed kunnen gebruiken, bijvoorbeeld
Nyamekye of Lizzy.

Alhoewel er nog relatief weinig tijd
verlopen is sinds zij allebei uit het gips
zijn (Stephen al sinds januari, Moses pas
sinds april) lijkt het resultaat wel een
duidelijke verbetering voor beiden.
Of het genoeg èn blijvend is zal moeten
blijken. Ze oefenen in ieder geval hard
en vaak.

Nyamekye
Zie daarvoor onze website, o.a. op de
Homepage.
Meer info kunt u ook verkrijgen via
Nieske van onze sponsoradministratie:
sponsors@operationhandinhand.nl of via
handinhandpcc@gmail.com

Moses uit het gips en zonder spitsvoet
Augustina

Slot

Alleen mensen die jaren geleden als
vrijwilliger in PCC werkzaam geweest
zijn of die toen op bezoek kwamen
kennen haar misschien nog uit de
beschutte werkplaats: Augustina.
Onlangs kwam zij met haar moeder weer
eens langs. Maar niet alleen Augustina
en haar moeder, ook ….. de 3 kinderen
van Augustina….! Oma zorgt voor de
kleinkinderen, want dat kan Augustina
niet en wij hebben oma en Augustina
daarom een steuntje in de rug gegeven.

Tot zover deze 14e Nieuwsbrief. U bent
weer helemaal op de hoogte!
U kunt de actuele verhalen over PCC
blijven volgen via “Alberts Corner” op de
website (met ong. 1 x per maand 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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