nieuwe impuls gekregen door het bezoek
van Wim van den Bosch in juli. Wim is
een zeer gewaardeerde collega van
“onze” fysio expert Inge Maters en heeft
meer dan 3 weken lang alle puntjes op
de fysio-i gezet, de progressie van de
verschillende kinderen geobserveerd en
weer allerlei nieuwe oefeningen met de
caregivers doorgenomen en deze voor
hen vastgelegd op video.
Ook heeft hij veel rolstoelen aangepast,
nieuwe orthopedische schoenen
aangemeten en andere ondersteunende
werkzaamheden op zich genomen.
Well done, Wim en bedankt!
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Lieve allemaal,
Hartelijke groeten uit Nkoranza en PCC!
Wij nemen aan dat jullie allemaal al weer
vol verwachting uitkijken naar deze 15e
Nieuwsbrief. Het is tenslotte bijna 6
maanden geleden dat wij jullie d.m.v. de
vorige Nieuwsbrief op de hoogte
brachten van het wel en wee in PCC.
Er is ook dit keer weer veel te vertellen,
want in een periode van 6 maanden
blijkt er altijd van alles te gebeuren.

Nieuwe rolstoelen voor Adwoa,
Aaron, Wumpini en Sadat
Dankzij Inge en anderen waren wij in de
zeer gelukkige situatie dat wij aan maar
liefst 4 van onze bewoners nieuwe
rolstoelen hebben kunnen verstrekken,
keurig door Wim op maat gemaakt.

Algemeen
De officiële en grootse viering van het
25-jarig bestaan van PCC, de Silver
Jubilee op 29 en 30 december a.s., komt
steeds dichterbij en wordt ook steeds
concreter. De kinderen zijn bijv. al
begonnen met het instuderen van een
speciaal Jubilee Play. Komt het zien!
Over het algemeen gaat het gelukkig
heel goed in PCC, want behoudens af en
toe een paar zieken kinderen doen de
kinderen het momenteel uitstekend.

Sadat, Wim en Aaron samen blij!
Aaron en Sadat kregen allebei volledig
nieuwe rolstoelen (met dank aan de
firma Veldink!), terwijl Adwoa en
Wumpini zorgvuldig voor hen uitgezochte
“home-used” rolstoelen ontvingen. Zij
zijn er alle 4 ontzettend blij mee en
rijden nu trots in hun nieuwe “wagens”
rond!
Rollator en Keyboard voor Kofi Asare
Onze Music Master Kofi Asare heeft –
helaas – al jarenlang steeds meer moeite
met het lopen. Zelfs met stok ging het
niet geweldig en daarom is hij erg
ingenomen met zijn nieuwe rollator.
Hij kan zich nu weer gemakkelijker over
de PCC compound verplaatsen!

Kofi Asare op zijn keyboard
Fysiotherapie
Net als de afgelopen 2 jaar heeft onze
fysiotherapie ook dit jaar weer een prima
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En ….. hij is helemaal verguld met een
mooi nieuw keyboard dat Jeannette voor
hem “geregeld” heeft (foto op blz.1). Tot
(veel te..) laat in de avond kunnen wij
hem nu horen oefenen, allemaal op het
gehoor en gevoel, want Kofi Asare heeft
geen bladmuziek nodig, hij speelt
gewoon wat hij hoort, een natuurtalent!

namelijk over een nieuwe gasinstallatie,
met de daarbij behorende fornuizen en
een grote gastank.
Eerst hadden Janet en Fabea regelmatig
tranen in hun ogen van de rook, nu zien
wij tranen van blijdschap dat zij niet
meer in die rook hoeven te werken.

Dopen + afscheid father Benneh
27 juli was het voor ons allen een
bijzondere dag toen Father Benneh de 6
nieuwste bewoners (nl. Deborah, Esther,
Lizzy, Nana Yaw = Nyamekye, Sara en
Solomon) heeft gedoopt tijdens een
mooie en plechtige doopdienst in onze
mooie rotskerk!
Voor Sara en Solomon was het – met
hun autistische aanleg – allemaal best
spannend, voor de anderen was het
vooral een zeer bijzondere en
vreugdevolle dag.

Fabea in de rookarme keuken!
Weer een mooie stapje voorwaarts
richting een duurzamer en schoner PCC!
Praktische lessen over autisme
Het is inmiddels een mooie en goede
traditie geworden:
elke 2 jaar komen Sue Hatton en
Elizabeth Attfield uit Engeland – met een
aantal andere supporters van onze UK
Charity – in PCC op bezoek en geven dan
o.a. een training aan onze Caregivers
over de achtergronden en het omgaan
met autistische kinderen.
Zo ook dit jaar en de training was – als
altijd – een groot succes. Geweldig fijn
om zulke experts als vrienden en
supporters te hebben!

Father Benneh is overigens kort daarna
naar de USA vertrokken en wij hebben
hem hartelijk bedankt voor zijn pastorale
begeleiding tijdens alle momenten van
vreugde en verdriet in de afgelopen
jaren.
Keuken schakelt over van houtvuur
en houtskool naar gas
Wie de afgelopen jaren tijdens een
bezoek aan PCC wel eens in Janet’s
keuken is geweest, zal weten dat het
zeker niet altijd gemakkelijk was om
daar langdurig te verblijven, dit als
gevolg van de forse rookontwikkeling
van het voor het koken gebruikte
houtvuur.
Maar daar is nu een einde aan gekomen,
jawel! Sinds dit voorjaar beschikken wij

Sue Hatton met Joyce
Onze Caregivers hebben inmiddels na
deze training en met gepaste trots hun
Certificaat in ontvangst genomen.
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Onze enorme boom “die alles zag”

Caregivers Day 2017

Een dramatische gebeurtenis was het
zeker, het sneuvelen van de geweldig
grote, mooie en veel schaduw gevende
boom in het centrum van PCC. Wij
missen die boom met de grote rode
bloemen en met de geel-zwarte
wevervogels, hun kunstige nestjes nog
dagelijks, zeker nu de zon steeds feller
gaat schijnen!

Vorig jaar hebben wij een begin van een
nieuwe traditie gezien: toen de
allereerste Caregivers dag ooit, speciaal
ingesteld om onze caregivers eens
uitgebreid in het zonnetje te zetten en te
bedanken voor hun inzet en goede zorg
voor alle bewoners van PCC.

De aanblik van het centrum van PCC is
zonder de boom zeker veranderd,
minder monumentaal, maar wij kunnen
er helaas niets meer aan veranderen.
Bomen komen en bomen gaan, maar
PCC zal altijd bestaan!
Ga voor veel meer informatie en foto’s
over “het einde van de boom” via de
onderstaande link naar de column in
Albert’s Corner van augustus:
http://www.operationhandinhand.nl/?p=
5636
Feest op Caregivers Day
Nieuwe Summerhut + Toilet
Na het succes van 2016 hebben wij op 9
oktober jl. de 2e Caregivers Day
georganiseerd en ook deze keer was het
een groot succes, een waar feest en, niet
onbelangrijk, zeer gewaardeerd door
onze caregivers!!
Zonder twijfel heel goed voor de
saamhorigheid èn prima voor de sfeer in
PCC. Volgend jaar weer dus!

Het plotseling neerstorten en verder
neerhalen van de grote takken en stam
van de boom heeft helaas veel schade
gegeven aan de centrale Summerhut
(waar o.a. de eettafels van 4 groepen
kinderen stonden) en aan Kofi Asare’s
toilet in het centrum van PCC.
Beide moesten helemaal afgebroken en
daarna opnieuw opgebouwd worden.
Maar …….. dan heb je ook wat!

De weg naar PCC
Met behulp van grote inzet van onze
Workshop boys en mannelijke caregivers
is de weg naar PCC over het terrein van
het ziekenhuis heen weer een stukje
egaler gemaakt, hard nodig omdat door
het regenseizoen de weg nauwelijks nog
begaanbaar was. Het is nog geen
snelweg, maar het rijdt een stuk beter!
Maa Afia en Mommy
Wij geven niet alleen zorg aan al onze
bewoners, maar wij nemen af en toe ook
zorg op ons van kinderen uit de
omgeving, die wij bijv. fysiotherapie
aanbieden of een poosje observeren om
de ouders beter te kunnen adviseren.
Voorbeelden daarvan zijn momenteel de
lieve Mommy en de kleine Maa Afia.

Met dank aan Baffo hebben we nu nl.
een prachtige nieuwe Summerhut en een
keurig nieuw toiletgebouw voor Kofi
Asare en anderen.
Zo kan uit iets negatiefs toch weer iets
moois ontstaan!
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Kumasi Children’s Home
Recent hebben wij een bezoek gebracht
aan het Kumasi Children’s Home.
Resultaat: waarschijnlijk zullen er
binnenkort weer 2 jonge kinderen met
een verstandelijke beperking van KCH
naar PCC komen!
We houden jullie op de hoogte!
Sponsoring
Er zijn nog steeds kinderen voor wie wij
gehele of gedeeltelijke sponsoring
kunnen gebruiken, bijv. voor Deborah.

Mommy dagelijks op bezoek in de fysio
PCC Outreach programma
Het PCC Outreach werk in het Nkoranza
District gaat gestaag door en bereikt
steeds meer dorpen, met name de daar
woonachtige kinderen met een beperking
met hun ouders.
Die ouders ondersteunen wij m.b.v. het
organiseren van Parent Support Groups,
een vorm van “lotgenotencontact” en wij
brengen hen samen via activiteiten die
hen en hun kinderen niet alleen sociaal,
maar ook economisch sterker maken.

Deborah

Een van de meest succesvolle Outreach
programma’s is het Livelihood program,
waarbij wij aan jong volwassen
gehandicapte kinderen, die goed door
hun ouders ondersteund worden, een
aantal dieren (bijv. 2 schapen, 2 geiten
of enkele konijnen) schenken, zodat zij
een eigen dagelijkse activiteit hebben die
hen meer deel van de dorpssamenleving
laat uitmaken (door het ophalen van
schillen etc.), terwijl zij tevens aan het
gezinsinkomen kunnen bijdragen.

Zie verder 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
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 10 dagen 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, namens alle
bewoners en werkers van Hand in Hand!

Emma Boyan biedt 2 geiten aan ouders
aan.

Albert van Galen
handinhandcommunity@gmail.com
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