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Nieuwsbrief 16, mei 2018 

 
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, want er is sinds 

oktober weer heel veel gebeurd, zowel 

mooie hoogtepunten als enkele trieste 

dieptepunten. 

Wij hopen jullie met deze Nieuwsbrief 

weer helemaal op de hoogte te brengen 

van de stand van zaken in onze unieke 

Community. 

 

PCC viert het 25-jarig bestaan 

 

Het absolute hoogtepunt van de 

afgelopen periode was zonder enige 

twijfel de viering van het Silver Jubilee 

van PCC aan het einde van 2017.  

Aan die viering waren maanden van 

voorbereiding voorafgegaan en dat was 

gelukkig niet voor niets, want het is een 

geweldig mooi jubileumfeest geworden. 

 

De belangrijkste hoogtepunten waren: 

-een zeer dynamische Parade van alle 

bewoners van PCC - samen met oude en 

nieuwe caregivers en veel gasten uit 

binnen- en buitenland - door Nkoranza;  

 

 

-de officiële Jubilee Durbar met diverse 

traditionele Chiefs en veel VIP’s, o.a. 2 

MP’s en een Ghanese staatssecretaris; 

-een speciale dankdienst in de PCC 

rotskerk; 

- een door het publiek luid bejubelde 

jubileumvoorstelling, uitgevoerd door de 

bewoners van PCC tijdens de Durbar;  

-En natuurlijk genoten wij met elkaar 

ook van veel muziek en dans en 

uiteraard van heerlijk eten.  

 

U begrijpt: het was een prachtig feest! 

PCC gaat nu vol enthousiasme en 

blijdschap op weg naar het 50-jarig 

jubileum. 

Voor een uitgebreide beschrijving van  

alle jubileumfestiviteiten verwijs ik jullie 

graag naar de volgende link met de PCC 

website: 

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

5782 

 

Sronko Diaries  

 

Als laatste activiteit in het kader van ons 

Silver Jubilee hebben wij in januari 2018, 

in samenwerking met een groep heel 

geëngageerde jongeren uit Accra  

– Sronko Diaries geheten - een 

feestelijke muziek- en dansmiddag 

georganiseerd. Zij zetten zich in voor 

een inclusieve maatschappij in Ghana. 

Wij zijn heel blij met dergelijke 

initiatieven en hopen op nog veel meer 

tekenen van veranderingen in de 

Ghanese maatschappij wat betreft de 

omgang met en houding t.o.v. mensen 

met een beperking! 

 

 

 

http://www.operationhandinhand.nl/?p=5782
http://www.operationhandinhand.nl/?p=5782
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Twee nieuwe bewoners 

 

Vol blijdschap hebben wij in oktober 

2017 weer 2 nieuwe bewoners voor PCC 

mogen verwelkomen, nl. de ongeveer 4-

jarige David en de 7-jarige Ruben (foto 

op blz. 4). Zij komen uit Kumasi 

Children’s Home en hebben inmiddels al 

helemaal hun draai in onze Community 

gevonden.  

Dat zij zich hier goed thuis voelen blijkt 

wel uit het feit dat zij allebei al veel 

meer lachen dan bij aankomst en goed 

groeien.  

De klompvoet van David wordt inmiddels 

reeds behandeld. 

Wij wensen hen allebei een plezierig en 

goed leven in PCC toe. 

 

In Memoriam Lisa 

 

Helaas hebben wij in april voor altijd 

afscheid moeten nemen van onze lieve 

Lisa. 

Lisa woonde al sinds 2004 in onze 

Community en had ernstige handicaps 

die haar tijdens haar hele leven enorm 

belemmerd hebben.  

Lisa kon in feite alleen d.m.v. haar ogen, 

met een glimlach of via een huilbui met 

anderen communiceren. Desondanks had 

zij de mooiste lach ter wereld, waarmee 

zij iedereen voor zich in kon nemen. 

Een korte ziekteperiode werd haar  

fataal. Wij zijn bedroefd maar gunnen 

haar eeuwige rust na haar moeizame 

leven met die zware handicaps. 

 

Moge de Heer zich nu voor altijd over 

Lisa ontfermen. 

 

 

 

Terugblik op 2017 

 

Je kunt rustig zeggen dat er in 2017 

ontzettend veel in onze Community 

gebeurd is, bijna teveel om op te 

noemen, maar wij doen een poging om 

het samen te vatten. 

 

De vernieuwing van het zwembad  

Het zwembad van PCC is in het begin 

van 2017 totaal vernieuwd. Het resultaat 

mag er zijn, een prachtig zwembad met 

een brede wand met diverse zitbanken 

en een beschermend hek eromheen, 

waar de kinderen van PCC weer elke dag 

met veel plezier gebruik van maken. Een 

groot succes. 

 

De boom die alles zag 

 

Het was letterlijk en figuurlijk een grote 

schok toen de grote boom in het 

centrum van PCC plotseling zijn enorme 

takken begon te verliezen. Uiteindelijk 

moest de hele boom neergehaald worden 

en die klap was op ruime afstand 

voelbaar. En nog dagelijks missen wij die 

beeldbepalende boom die zoveel 

schaduw gaf in het centrum van PCC en 

waar de wevers hun prachtige nesten in 

konden bouwen. Nu niet meer, maar we 

hebben inmiddels een nieuwe boom 

geplant (wel een andere soort) die 

hopelijk snel gaat doorgroeien! 

 

 

Een nieuw huis, het Jubilee House 

Om in onze Community ruimte te hebben 

om nog meer kinderen op te vangen is 

door de G8 groep uit Groningen opnieuw 

een prachtig huis gebouwd en ook nog 

eens helemaal gefinancierd, net als zij in 
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2015 (en trouwens ook al in eerdere 

jaren) voor ons hebben gedaan.  

Veel dank aan deze grote en trouwe 

vrienden van PCC!  

Het is een heel mooi en ruim huis 

geworden, dat wij op 1 januari 2018 met 

de naam Jubilee House officieel geopend 

hebben. Het huis heeft “downhill”, door 

de schuine ligging, ook weer enkele altijd 

handige ruime voorraadruimtes.  

 

PCC kookt niet meer op hout 

In Nederland wil iedereen van het gas af, 

maar in Ghana en PCC zijn wij nog lang 

niet zover en al heel blij dat wij al wel 

een andere stap hebben kunnen maken, 

nl. overgaan van koken op houtvuur, dat 

altijd veel kaphout vraagt en nog meer 

rook geeft, naar koken op gas. In 2017 

is daarvoor een installatie met gastank 

en enkele gasbranders aangelegd. 

Koken zonder continue in een 

rookgordijn te hoeven staan, het is een 

weelde voor onze kok Janet en voor PCC. 

 

Jaarverslag PCC 2017 

 

Voor de echte PCC fan: het informatieve 

jaarverslag van PCC over het jaar 2017 

is inmiddels beschikbaar.  

Iedereen die het graag wil bekijken en 

lezen kan dit jaarverslag integraal op 

onze website vinden”, zie:  

http://www.operationhandinhand.nl/?pa

ge_id=161  

 

Diverse medische ingrepen 

 

In de afgelopen periode hebben diverse 

kinderen van PCC een operatieve ingreep 

ondergaan. 

Bij Yaw Balloon is een gezwel van 

littekenweefsel (“keloïd”) verwijderd, 

omdat hij er veel last van had en er vaak 

wondjes ontstonden rond dat gezwel.  

Wij hopen van harte dat het gezwel niet 

zal terugkeren, al gebeurt dat – helaas – 

vaak wel na verwijdering van een keloïd. 

Stephen werd in november 2017, net als 

een jaar eerder, in de orthopedische unit 

van het ziekenhuis in Duayaw Nkwanta 

aan zijn knieën geopereerd. Hij kan nu 

(eindelijk!) prima zijn knieën in een 

rechte positie brengen en loopt daardoor 

veel gemakkelijker, al is het nog wel met 

braces en krukken. 

 

Moses ging in november 2017 eveneens 

op voor een her-operatie, in zijn geval 

een ingreep aan zijn achillespees.  

Hij loopt nu heel goed en.. zonder 

spitsvoet 

 

In Memoriam Hagar Kwasi 

 

In februari werden wij hevig opgeschrikt 

door het plotselinge overlijden van een 

van onze jonge caregivers, Hagar Kwasi.  

 

 

Zij werkte al 

een paar jaar 

in PCC als 

caregiver voor 

o.a. Sara en 

Theresa en 

was vrolijk, 

bescheiden en 

heel 

toegewijd.  

 

 

 

 

 

Na een korte ziekteperiode met veel 

buikpijn en waarschijnlijk een interne 

bloeding is zij in shock geraakt en 

ondanks ziekenhuisopname en diverse 

bloedtransfusies binnen enkele dagen 

overleden. Heel triest dat zo’n jonge en 

levenslustige vrouw er plotseling niet 

meer is. 

May she rest in God’s perfect Peace. 

 

Nieuwe plannen voor 2018 

 

In ons jaarplan hebben wij dit keer geen 

grote nieuwbouwactiviteiten of speciale 

veranderingen opgenomen. Wel plannen 

wij een aantal kleine aanpassingen en 

verbeteringen, naast – uiteraard – het 

handhaven van het goede niveau van 

alle bestaande zorgvoorzieningen voor 

onze bijna 100 bewoners 

http://www.operationhandinhand.nl/?page_id=161
http://www.operationhandinhand.nl/?page_id=161
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In het PCC jaarprogramma 2018 hebben 

wij  bijv. plannen gemaakt voor: 

 

-Een nieuwe update van het Daycare 

programma, ook voor het House of 

Silence en de Autism Table; 

 

-Verbeteringen bij enkele gebouwen van 

de beschutte werkplaats; 

 

-Uitbreiding van de toiletfaciliteiten voor 

onze bewoners en last but not least 

 

-Een nieuwe motor voor het Outreach 

werk. 

 

Wij hopen dat wij in 2018 al deze 

verbeteringen waar kunnen maken.  

 

 

Sponsoring 

 

Er zijn nog steeds kinderen voor wie wij 

gehele of gedeeltelijke sponsoring 

kunnen gebruiken., zoals bijv. voor 

Ruben (foto zie onder). 

Zie verder 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  

 

   

 

Ruben 

 

 

 

 

 

 

Tot zover deze 16e Nieuwsbrief. U bent 

nu weer helemaal op de hoogte met het 

wel en wee in PCC.! Hopelijk  was het 

informatief en leuk om te lezen! 

 

Thanksgiving kerkdienst tijdens het 

Silver Jubilee 

 

U kunt alle actuele verhalen over PCC 

blijven volgen via “Alberts Corner” op de 

website via: 

www.operationhandinhand.nl. 

 

NB: Er is ook een link via Facebook: 

(PCCHandinHandCommunity) en Twitter: 

(PCCHandinHand).  

 

Hartelijke groet en veel 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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